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Abstract: The study aims to clarify the formal defenses in the administrative case, and their relationship to the substantive
defenses in Jordan in the absence of a law governing administrative litigation procedures, given that the Jordanian
Administrative Judiciary Law No. 27 of 2014 referred the litigation procedures before the administrative judiciary to the
Civil Procedure Code in what was not mentioned in it. A text in the Administrative Judiciary Law, and in a manner that does
not conflict with the nature of the administrative lawsuit, which is characterized by a special nature that differs from the civil
judiciary, and therefore the research problem lies in the absence of texts regulating the procedures of the administrative
lawsuit in line with its nature. The administrative case, as well as the relationship of these defenses with the substantive
defenses that relate to the origin of the right, and our difference between the defenses in the administrative case and the
requests submitted by the litigants and the relationship of each to the other, as well as the role of the administrative judge in
directing the lawsuit procedures, and we reached a set of results and recommendations represented in the need for a law
regulating procedures Litigation before the administrative courts
Keywords: defenses, requests, formal defenses, substantive defenses, administrative lawsuit.

الدفوع الشكلية في الدعوى اإلدارية وعالقتها بالدفوع املوضوعية في األردن
خليل سليمان خليل الرحامنه
جامعة العلوم ا إلسالمية العاملية || األردن
 وعالقتها بالدفوع املوضوعية في األردن في ظل عدم وجود، تهدف الدراسة إلى بيان الدفوع الشكلية في الدعوى الدارية:املستخلص
 احال إجراءات التقاض ي أمام2014  لسنة27 باعتبار أن قانون القضاء الداري األردني رقم
إ
،قانون يحكم إجراءات التقاض ي الداريإ
 وبما ال يتعارض مع طبيعة الدعوى،القضاء الداريإ إلى قانون أصول املحاكمات املدنية فيما لم يرد فيه نص في قانون القضاء الداريإ
 وبالتالي تكمن مشكلة البحث في عدم وجود نصوص تنظم إجراءات،الدارية التي تتميز بطبيعة خاصة تختلف عن القضاء املدني
تثار أمام القضاء الداري وكذلك
 ولهذا تعرضنا في هذه الدراسة إلى الدفوع الشكلية التي يمكن أن إ،الدعوى الدارية تتماش ى مع طبيعتها
عالقة هذه الدفوع مع الدفوع املوضوعية التي تتصل بأصل الحق وفرقنا بين الدفوع في الدعوى الدارية وبين الطلبات التي يقدمها
 وتوصلنا إلى مجموعة من النتائج إوالتوصيات،الخصوم وعالقة كل منهما باالخر وكذلك دور القاض ي الداري في توجيه إجراءات الدعوىإ
 إ.تتمثل في ضرورة وجود قانون ينظم إجراءات التقاض ي أمام املحاكم الدارية
 إ. الدعوى الدارية، الدفوع املوضوعية، الدفوع الشكلية، الطلبات، الدفوع:الكلمات املفتاحية
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املقدمة.
يعتبر التقاض ي من الدعامات األساسية في الدول القانونية ،وركيزة مهمة لكل حكم ديمقراطي سليم ،ولذلك
جاءت معظم الدساتير تنص على حماية حق التقاض ي لألفراد ،وصونا لحرياتهم ،وتبرز أهمية القضاء بصورة جلية
عند الحديث عن املنازعات الدارية ،ملا لها من خصوصية تتمثل بقوة طرف الدارة على خصومها ،باعتبارها صاحبة
السلطة في اتخاذ القرارات الدارية ،والتي تحوز على قرينة السالمة من العيوب حتى يثبت العكس ،وعليه جاء حق
التقاض ي الداري الحداث التوازن بين عمل الدارة وحرية وحقوق األفراد ،وعليه فإن من مستلزمات حق التقاض ي هو
تحقيق العدل بين طرفي الدعوى الدارية ،وبالرغم من عدم وجود قانون لإلجراءات الدارية في األردن ،ا إال أن ذلك ال
يعني انعدام الجراءات الدارية التي يجب اتإباعها أمام القضاء الداري لتنظيم هذا النوع من التقاض ي ،ا إال أن هنالك
من الجراءات ماتم النص عليها في قانون القضاء الداري رقم ( )27لسنة  ،2014ومنها ما تم االحالة بمقتضاه إلى
قانون أصول املحاكمات املدنية رقم ( )24لسنة 1988م وتعديالته ،باعتباره القانون االجرائي االم للقضاء العادي،
اقر للمستدعي في الدعوى الدارية وسيلة
وبما ال يتعارض مع طبيعة القضاء الداريإ ،فاذا كان املشرع الداري قد إ
االلتجاء إلى القضاء الداري للمطالبة بحماية حقوقه ومصالحه ،من خالل تقديم طلباته كشرط أساس ي في الئحة
الدعوى الدارية ،فانه قد اقر في املقابل للمستدعى ضده وسيلة للدفاع عن نفسه وللرد فيها على ادعاءات خصمه،
بقصد تفادي الحكم ضده أو تاخير صدوره وهذه الوسيلة اصطلح على تسميتها بالدفوع القانونية ،والتي يقصد بها ما
يتناوله احد االطراف في الدعوى من ادوات ووسائل أمام املحكمة املختصة ،ردا على ما يبديه الطرف االخر من
طلبات بهدف تاخير الحكم في ذلك الطلب ،أو تفاديه ،وقد تكون هذه الوسيلة موجهة إلى موضوع الخصومة ،أو إلى
الجراءات املتبعة ،أو إلى مدى احقية الخصم في اللجوء إلى دعواه ،أو إلى القانونإ أو النظام املطبق على الدعوى
املنظورة ومدى دستوريته ولذلك؛ حرصت معظم التشريعات االجرائية على تنظيم هذه الوسيلة ،ومنها ما تم
التعرض له في قانون القضاء الداري الذي اشرنا له مسبقا ،وكذلك قانون أصول املحاكمات املدنية فيما لم يرد فيه
نص بقانون القضاء الداريإ ،وعليه سوف نتناول في هذا البحث موضوع الدفوع الشكلية في الدعوى الدارية
وعالقتها بالدفوع املوضوعية في األردن .إ
مشكلة الدراسة:
تتمثل مشكلة الدراسة ،بنقص النصوص التشريعية التي نظمت الدفوع الدارية ،لعدم وجود قانون ينظم
الجراءات الدارية ،والتي غالبا ما تنظم هذه الدفوع ،وبالتالي احالتها إلى قانون أصول املحاكمات املدنية األردنية،
حيث جاءت بنصوصإ ،غير مكتملة التنظيم ،فيما يخص تنظيم الدفوع مقارنة بالتشريعات االخرىإ وخاصة عند
تطبيقها على القضاء الداريإ ،والذي يتسم بطبيعة خاصة تختلف عن القضاء العادي ،ولهذا برزت الحاجة إلى
إجراء دراسات متخصصة لتسليط الضوء على هذه الدفوع إوبيان انوعها واوجه الشبه واالختالف بينها ،وكذلك
التنظيم القانوني لهذه الدفوع .إ
اسئلة الدراسة:
نحاول في هذه الدراسة االجابة عن االسئلة التالية :إ
 -1ماذا نعني بالدفوع والطلبات؟ وما الفرق بين الدفوع الشكلية والدفوع املوضوعية؟
 -2ما معيار التميز بين الدفوع؟
 -3مااالثار املترتبة على قبول الدفوع؟

الرحامنه

()111

الدفوع الشكلية في الدعوى اإلدارية وعالقتها بالدفوع
الموضوعية في األردن

المجلة العربية للعلوم ونشر األبحاث ــ مجلة العلوم االقتصادية واإلدارية والقانونية ــ المجلد السادس ــ العدد الثاني عشر ــ إبريل 2022م

-4
-5
-6
-7

هل وازن املشرع األردني بين الدفوع من خالل التنظيم القانوني لها؟
هل هنالك دور ايجابي للقاض ي الداري في الدعوى الدارية؟
ما الوقت املحدد في القانون البداء الدفوع الشكلية؟
ما الدفوع الشكلية التي يمكن اثارتها في الدعوى الدارية؟

أهمية الدراسة:
تنبع أهمية الدراسة من أهمية موضوع الدفوع فيها ،والتي ترتبط بأهمية الدعوى الدارية نفسها ،حيث
تحتاج إلى نوع من الجراءات تختلف عن الجراءات املتبعة أمام القضاء العادي ،منها ما هو جوهري بطبيعته يحتاج
إلى حرص رافع الدعوى على عدم االخالل به ،مما يودي إلى عدم الوصو إل إلى حقه في الوقت املناسب ،وكذلك أهمية
التنظيم القانوني لهذه الدفوع ومدى مالئمتها للقضاء الداريإ ،حيث نقص النصوص التشريعية التي نظمت الدفوع
القانونية ،وعليه سيتم تسليط الضوء على الجانب القانوني والقضائي لهذه الدفوع ومواقع الخلل التشريعي الناظم
لهذه الجزئية ،وكذلك التعرض للتطبيقات القضائية والفقهية التي تناولت هذا الجانب .إ

الدراسات السابقة.
 -1دراسة للدكتورإ صعب ناجي عبود الدليمي )2010( ،بعنوان الدفوع الشكلية أمام القضاء الداري دراسة مقارنة،
املوسسة الحديثة للكتاب ،مكتبة السنهوري ،حيث تناول الباحث الدفوع الشكلية أمام القضاء الداري في
العراق مقارنة في مصر وفرنسا ،إوخلص الباحث إلى أن القواعد االجرائية أصبحت ضرورة ملحة في الدولإ،
وبالرغم من عدم وجود القواعد االجرائية في العراق ،ا إال أن ذلك اليعني عدم وجود إجراءات قضائية يجب
اتباعها حفظا لحقوق الخصوم ،وأهمية الدفوع الشكلية في القانون الداري ومقارتها بالدفوع االخرىإ .إ
بينما تناول الباحث الدفوع الشكلية في الدعوى الدارية وعالقتها بالدفوع املوضوعية في األردن باعتبار
حداثة القضاء الداري في األردن مقارنة مع القضاء الداري العراقي واملصري والفرنس ي .إ
وفقاألحكام املادتين 110و  109من قانون أصول
إ
 -2الربابعة ،اسماء محمد احمد ،2011 ،أحكام الدفوع الشكلية
املحاكمات املدنية ،بحث قدم لغايات استكمال الدبلوم في العلوم القانونية من املعهد القضائي األردني ،حيث
تناولت الدراسة ماهية الدفوع بشكل عام ،وشروط قبولها ،والتمييز بينها وبين ما يشابهها ،وتطرقت إلى انواعها
األحكام العامة املتعلقة بها ،وكيفية تقديمها واالثار املترتبة عليها ،وطرق الطعن فيها ،ا إال أن هذه الدراسة
والى إ
تتعمق في إجراءات تقديم الدفوع عامه واالشكاالت التي تثيرها النصوص في القضاء بشكل عام ،بينما اقتصرت
األردن على وجه الخصوص.
تثار أمام القضاء الداري في إ
دراستي على الدفوع الشكلية التي إ

منهجية الدراسة.
اعتمد الباحث في اعداد هذه الدراسة على :إ
املنهج الوصفي التحليلي من اجل الوصولإ إلى النتائج املرجوة منها ،وذلك بتحديد املواضيع ذات الصلة،
وتعريفها وجمع املعلومات والحقائق املتعلقة بها من مصادر املعلومات ،باالضافة إلى تحليل النصوص القانونية واراء
الفقهاء ،وسيكون قانون القضاء الداري األردني محورا أساسيا في هذه الدراسة ،واالستعانة بقانون أصول
املحاكمات املدنية األردني ،والوقوف على مكامن القوة والضعف فيه ،واستخالص النتائج ،ووضع التوصيات االزمة .إ
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خطة الدراسة:
الدفوع الشكلية في الدعوى الدارية ،وعالقتها بالدفوع املوضوعية في مبحثين ،وكما يلي :إ
إ
سنتناول دراسة
املبحث األول :ماهية الدفوع القانونية ،والعالقة بينها ،ودور القاض ي الداري فيها .إ
املبحث الثاني :انواع الدفوع الشكلية أمام القضاء الداريإ .إ

املبحث األول -ماهية الدفوع القانونية والعالقة بينهما ودور القاض ي اإلداري فيها.
قبل أن نشرع بالحديث عن الدفوع القانونيه الشكلية واملوضوعية والعالقة بينهما ،البد لنا أن نعرج على
بعض املرتكزات األساسية في الدعوى الدارية ،إوالتي تعتبر تمهيدا يجب بحثه واالحاطة به ،وهما طلبات الخصوم
والدفوع بشكل عام التي تبنى على هذه الطلبات ،والتي بدونها ال يمكن اقامة الدعوى الدارية ،ولهذا سنخصص لهما
وبشكل موجز مطلب نتكلم فيه عن الطلبات والدفوع بشكل عام والعالقة بينهما ،بينما نتناول في املطلب الثاني،
العالقة بين الدفوع الشكلية واملوضوعية ،ودور القاض ي الداري فيها وكما يلي :إ
املطلب األول -الطلبات والدفوع في الدعوى اإلدارية:
سنقوم بتقسيم هذا املطلب إلى فرعين نتناول الطلبات في الفرع األولإ ،والدفوع بشكل عام في الفرع الثاني،
وكما يلي :إ
الفرع األول -الطلبات في الدعوى اإلدارية:
تعتبر الدعوى بشكل عام حق شخص ي اجرائي يثبت لكل صاحب ادعاء بعرض ادعاءه على القضاء ليقول
كلمة القانون فيه ،اما الدعوى الدارية ،فهي الوسيلة التي يمنحها القانون لألفراد للجوء إلى القضاء الداريإ ،للفصل
في املنازعات ذات الطابع الداريإ ،وتهدف إلى الغاء القرار الداري غير املشروع ،الصادر من سلطة إدارية ،ملخالفته
للقانون سواء تعلقت املخالفة بالشكل أو املوضوع ( )1ولهذا تسمى الدعوىإ بدعوى االلغاء ،بينما الطلب هو ادعاء
املستدعي بحق له لدى املستدعى ضده ،بهدف استصدار حكم قضائي يلزم االخير بادائه ،والدعوى هي وسيلة اللجوء
إلى القضاء للمطالبة بالحقوق عن طريق استدعاء يقدم إلى قلم املحكمة الدارية ،متضمنا الطلبات التي يريدها
املستدعي من ادعائه ،بصورة محددة ( )2وتنقسم الطلبات إلى :إ
ا
أوال -الطلبات األصلية:
ُ
ُ
هي الطلبات التي يتقدم بها املستدعي في الئحة الدعوى ا إألصلية ،واملستدعى بها باسانيده القانونية ،بهدف
()3
الحكم له كما جاء فيها ،ويجب أن تكون هذه الطلبات محددة ،ويترتب على عدم تحديدها بطالن الئحة الدعوىإ.
إويحدد املستدعي بطلباته ا إألصلية نطاق الخصومةُ ،وترفع بصورة أصلية وليس تبعية لطلب اخر ،ويجب أن يكون
الطلب صريحا وواضحا ،وذلك تفاديا النقضاء ميعاد الطعن ،ونجد أن املادة /9ب 3/من قانون القضاء الداري
األردني قد نصت على ذلك بصورة واضحة وجلية .إ

( )1خضر ،طارق فتح هللا ( )1997دعوى االلغاء ،بدون دار نشر ،ص  .132إ
)(2املادة/9ب 3/قانون القضاء األردني رقم 27لسنة  .2014انظر إ
) (3الزعبي ،خالد سماره ( .)1996إجراءات قضاء االلغاء امام محكمة العدل العليا ،مؤته للبحوث والدراسات ،م - 11ص 84
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وعليه فانه يجب أن تكون طلبات املستدعي ا إألصلية محددة ،حيث يعتبر تحديدها من البيانات األساسية
التي تتضمنها الئحة الدعوىإ ،وخلو الئحة الدعوىإ من طلب االلغاء مث إال يستوجب رد الدعوى شكال ،وهذا ما ذهبت
اليه املحكمة الدارية العليا في هذا الشان حيث اشترطت املادة /9ب 3/من املستدعي ،باستدعاء الدعوى التي تقام
لدى املحكمة الدارية ،أن يدرج فيها موجزا عن وقائع الدعوىإ ،كما نصت املادة ( )30من القانون ذاته بان " تطبق
املحكمة الدارية العليا الشروط والجراءات ذاتها املنصوص عليها في هذا القانون واملتبعة لدى املحكمة الدارية،
وحيث أن النصين امران ومن النظام العام وتملك املحكمة اثارتهما من تلقاء نفسها ولو لم يتعرض لهما الخصوم،
والئحة الطاعن جاءت خالية من ذكر وقائع الدعوى تكون مستوجبة الرد شكال"( .)4إ
ثانيا -الطلبات العارضة
وهي تلك الطلبات التي تقدم اثناء سير الدعوى وقيام الخصومة ،وهي تتناول بالتعديل أو بالزيادة أو بالنقص
أو باالضافة من ذات الخصومة القائمة من جهة سببها أو موضوعها أو اطرافها؛ فالطلبات العارضة التي يقدمها
املستدعي هي التي تتضمن تصحيح الطلب ا إألصلي ،أو تعديل موضوعه ملواجهة ظروف طرات أو ظهرت بعد رفع
الدعوىإ )5( ،وللطلبات العارضة عدة اوجه نذكر منها :إ
 -1الطلب االضافي :وهو الطلب الذي يقدمه أحد االطراف في الخصومة بهدف تعديل طلباته ا إألصلية ،وهذا ما
تضمنته املادة ( )115من قانون أصول املحاكمات املدنية األردني .إ
ُ
املستدعى ضده للحصول على منفعة ،فضال عن طلبه رفض مزاعم
 -2الطلب املقابل :وهو الطلب الذي يقدمه إ
خصمه ،طبقا للمادة ( )116من قانون أصول املحاكمات املدنية األردني.
َّ
استقر عليه قضاء
ا إال أن املشرع الداري األردني لم يعطي الحق للخصوم تقديم طلبات عارضة ،وهذا الذي
املحاكم الدارية ،بالرغم من انه احال في املادة  41من قانون القضاء الداريإ إلى قانون أصول املحاكمات املدنية،
فيما لم يرد عليه نص ،علما بان قانون أصول املحاكمات املدنية قد نص على الطلبات العارضة نصا صريحا في
َّ
املادة  115منه ،اال أن القضاء الداري
استقر على عدم االخذ بها وذلك ملا يتناسب مع طبيعة القضاء الداريإ )6(.إ
ثالثا -الطلبات املستعجلة:
يقصد بالقضاء املستعجل ،الفصل في املنازعة التي يخش ى عليها من فوات الوقت فصال مؤقتا اليمس بأصل
الحق ،وانما يقتصرعلى الحكم بإجراء وقتي ملزم للطرفين ،بقصد املحافظة على االوضاع القائمة أو احترام الحقوق
الظاهرة أو صيانة مصالح الطرفين املتنازعين( .)7إ
فوفقا للمادة /6ا من قانون القضاء الداريإ" :تختص املحكمة الدارية بالنظر في الطلبات املتعلقة باالمور
املستعجلة ،التي تقدم اليها بشأن الطعون والدعاوي الداخلة في اختصاصها ،بما في ذلك وقف تنفيذ القرار املطعون
فيه مؤقتا ،إذا رات أن نتائج تنفيذه قد يتعذر تداركها " .إ

( )4قرار املحكمة الدارية العليا رقم ( )2015/254لسنة 2016جلسة  2015/12/1االعداد  3 ،2 ،1مجلة نقابة املحاميين األردنيين
ص .403إ
ي ،الطبعة الثانية ،الديوان الوطني لالشغال التربوية ،الجزائر ص  3إ
)(5الغوثي بن ملحة ( .)2001القانون القضائي الجزائر إ
()6انظر قرار املحكمة الدارية العليا رقم ( )2016/26لسنة  2016تاريخ  2016/2/9مجلة نقابة املحاميين االعداد ( )6 ،5 ،4ص  206إ
( )7عبد التواب ،معوض (.)1995الوسيط في قضاء االمور املستعجلة وقضاء التنفيذ ،ط ،3منشاة دار املعارف االسكندرية ص . 16
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ووفقا لقانون القضاء الداري رقم ( )27لسنة  ،2014يجب توافر ثالثة شروط لوقف تنفيذ القرار الداري
املطعون فيه ،تتمثل في شرط شكلي ،بايراد طلب وقف التنفيذ في الئحة الدعوى اوبعد مباشرة النظر فيها ،والشروط
املوضوعية التي تتمثل في ركن االستعجال ،واسناد دعوى االلغاء إلى اسباب جدية ،ويضيف القانون شرطا اخر ،هو
تقديم كفالة تضمن كل عطل وضرر ُ
للمستدعى ضده إذا تبين انه غير محق في ادعائه سواء بصورة كليةإ أو جزئية )8(.إ
الفرع الثاني -الدفوع بشكل عام
ونتناول فيه مفهوم الدفع والعالقة بين الدفوع والطلبات .إ
ً
أوال :مفهوم الدفع إ
ُ ً
لغة :يعني االزالة بالقوة – ودفعه – يدفعه ودفاعا – ما دفعه – فاندفع وتدافع وتدفع وتدافعوا
الدفع إ
الش ي ،اي دفعه كل واحد منهم إلى صاحبه ،وتدافع القوم ،اي دفع بعضهم بعضا ،ورجل دفاع ومدفع اي شديد
الدفع ،ورجل مدفع اي قويإ ،ودفع فالن إلى فالن شيئا ،ودفع عنه الشر ودافع بمعنى دفع فيقال دفع هللا عنك
املكروه دفاعا ،ودفع عنك السوء دفاعا )9(.إ
ويقصد بالدفع اصطالحا :بمعناه العام ،جميع وسائل الدفاع التي يجوز للخصم االستعانة بها ،لالجابة على
دعوى خصمه ،بقصد تفادي الحكم لخصمه بما يدعيه ،أو تاخير هذا الحكم سواء اكانت هذه الوسائل موجهه إلى
ُ
الخصومة أو إلى إجراءاتها ،أو موجهة إلى أصل الحق املستدعى به ،أو إلى سلطة الخصم في استعمال دعواه منكرا
اياها )10(.إ
ُ
او هو ما يجب به الخصم على دعوى خصمه ،أو ما يدفع فيه املستدعى ضده أمام القضاء ،ويطلب فيها من
ُ
املحكمة رد الدعوى املستدعي ،سواء اكانت موجهة إلى املحل أو إلى الجراءات( .)11إ
وعليه فإن دفع الدعوى هو حق ُ
للمستدعي ضده ليتمكن من ابداء حقه في الدفاع ،فهي وسيلة يحاول بها
ُ
الدفاع عن ا إألصل الظاهر ،وهو براءة ذمته من ما يسنده اليه املستدعي )12(.إ
ُ
وهو يقابل حق املستدعي في االلتجاء إلى القضاء الحداث التوازن بين طرفي الدعوىإ ،وإذا كان على القاض ي
الداريإ أن يقصر بحثه في الدعوىإ على املسائل التي تنازع عليها الخصوم ،أو تلك املتعلقة بالنظام العام ،فإن الدفوع
بانواعها تصبح وسيلة املنازعة في الدعوىإ ،ويعتبر الدفع أحد اوجه استخدام الدعوىإ فيما يمثل الطلب القضائي الوجه
االخر .إ
ثانيا -العالقة بين الطلبات والدفوع:
هنالك العديد من الوسائل القانونية التي تتاح للخصوم اثناء الدعوى الدارية ،ولكل وسيلة من هذه
الوسائل طبﯾعتﻬاإوخصائصﻬاإوشروطﻬا التي تتميز بها عن غيرها ،فالدفاع ﯾشمل جمﯾعإالوسائل القانونﯾةإالتيإتمنحإ
للخصوم فيإاطار الخصومة ،والتيإمن شأنﻬاإتأﯾﯾد ادعاءاتﻬم أو اظﻬار الحقﯾقة ،والإتقتصر كماإﯾبدو للوﻫلةإاألولﻰإعلﻰإ
الحق فيإابداء الدفوع التيإﯾقرﻫاإالقانونإ ،بل ﻫيإسلطةإالخصم فيإالدفاع عن مصالحةإبصفةإعامةإامام القضاء،

)) (8انظر الفقرة (/6ج من قانون القضاء الداري األردني رقم  27لسنة . 2014
). (9ابن منظور – لسان العرب ،املجلد الثامن ،دار بيروت للطباعة والنشر ،ص 87
( )10راغب ،وجدي( .)2001مبادئ القضاء املدني ،ط ،3دار النهضة العربية القاهرة ص  .4إ
( )11خطاب ،ضياء شيت( .)1962نظرية الدفوع امام القضاء ،مجلة ديوان التدوين القانوني العدد  2ص . 20
( )12النداويإ ،ادهم وهيب ( )1988شرح قانون املرافعات املدنية ،بدون دار نشر ص 210
الرحامنه

()115

الدفوع الشكلية في الدعوى اإلدارية وعالقتها بالدفوع
الموضوعية في األردن

المجلة العربية للعلوم ونشر األبحاث ــ مجلة العلوم االقتصادية واإلدارية والقانونية ــ المجلد السادس ــ العدد الثاني عشر ــ إبريل 2022م

وبذلك ﯾدخل فيإﻫذا المفﻬوم جمﯾعإاالدعاءات والطلبات والدفوع التيإﯾبدﯾﻬاإالخصم ،واألدلةإالتيإﯾتمسك بﻬاإلتأﯾﯾد
ادعاءاته )13(.اما الطلب األصليإﻫو الجراء الذي ﯾتقدم به إالشخص الﻰ إالقضاء طالباً إفﯾه إالحكم له إفﯾما إﯾدعﯾه،
وﯾسمﻰإبالمُستدعي ،ومن ﯾقدم فيإمواجﻬتهإﯾسمﻰإبالمُستدعﻰ ضده ،اماإالدفعإفﻬو الوسﯾلةإالتيإﯾرد بﻬاإالخصم علﻰإ
الطلبات المقدمةإضدهإلمنعإصدور الحكم فﯾﻬا ،وبما أن الطلبات تمثل الجانب االﯾجابيإللدعوى القضائﯾة ،فيإحﯾن
أن الدفوع تمثل الجانب السلبيإللدعوىإ ،فإن كال من الطلبات والدفوع تمثالن ادوات الدعوى القضائﯾة .إ
وعليه فاننا نجد أن الدفاع هو الوسيلة االوسع والتي تضم كل من الدفع والطلب.
وا إألصل أن كل دفع مبني على وجود طلب ،اال انه ليس بالضرورة كل طلب مبنيا على دفع ،وهذا بداللة نص
املادة (/5ه ) من قانون القضاء الداري األردني " :ال تقبل الدعوى املقدمة ممن ليس له مصلحة شخصية" ،وكذلك
المادة ()٣إمن قانون اصول المحاكمات املدنية األردنﯾةإالتيإنصت علﻰإانه" :الإﯾقبل اي طلب أو دفعإالإﯾكون لصاحبهإ
فﯾهإمصلحهإقائمهإﯾقرﻫاإالقانون " .وهذا يعني أن وجود املصلحة في الدعوى يقترن بالطلب.
اما وقد تناولنا الدفوع بشكل عام ،البد من االشارة إلى أن التشريعات املختلفة ،اختلفت في تنظيمها
للدفوع ،ا إال أن الغالبية ذهبت إلى تصنيف الدفوع إلى قسمين رئيسين هما( :)14إ
ً
أوال :الدفوع الشكلية .وهي التي توجه إلى الخصومة القضائية أو بعض إجراءاتها دون التصدي لذات الحق
املتنازع فيه ،بهدف منع املحكمة من الفصل في الدعوىإ أو تاجيل الفصل فيها .إ
ثانيا :الدفوع املوضوعية .والذي يتعلق بموضوع الدعوى حيث يتم تنازع الحق املدعى فيه ،بهدف الحصول
على حكم برفض الدعوى كليا اوجزئيا .إ
األردني ،على بعض هذه الدفوع في قانون في القضاء الداريإ ،واحال فيما لم يرد
وقد نص املشرع الداري إ
فيه نص ،إلى قانون أصول املحاكمات املدنية والذي نظمها في املواد  111 ،110 ،109دون تحديد طبيعة كل منها اال
انه بين في املادتين  110و 111أن الدفوع نوعان :إ
 .1دفوع غير متعلقة بالنظام العام ،كالدفع بالبطالن وسائر الدفوع االخرى املتعلقة بالجراءات ،والدفع بعدم
اخر أو طلب أو
االختصاص املكاني أو بوجود شرط تحكيم ،وهذه الدفوع يجب اثارتها قبل ابداء اي دفع اجرائي إ
دفاع في الدعوىإ ،واال سقط الحق فيها .إ
 .2دفوع متعلقة بالنظام العام ،كالدفع بعدم االختصاص النتفاء والية املحكمة ،أو بسبب نوع الدعوىإ أو قيمتها
أو بسبب سبق الفصل فيها ،وهذه الدفوع يجوز اثارتها في اي حالة تكون عليها الدعوى وتحكم بها املحكمة من
تلقاء نفسها.
املطلب الثاني -الدفوع الشكلية وعالقتها بالدفوع املوضوعية ودور القاض ي اإلداري فيها
سنتناول في هذا املطلب الدفوع الشكلية واهميتها في الفرع األولإ ،ثم ماهية الدفوع املوضوعية وخصائصها
في الفرع الثاني ،وفي الفرع الثالث نتناول العالقة بين الدفوع املوضوعية والدفوع الشكلية وفي الفرع الرابع نتناول دور
القاض ي الداري في اثارة الدفوع في الدعوى الدارية :إ

( )13الزغو إل ،باسم محمد ( .)2000نظرية الدفوع بين الواقع والتطبيق ط ،1مكتبة اليقظة للنشر والتوزيع عمان ،رسالة ماجستير
الجامعة األردنية ،ص  .20 -18إ
)(14الزعبي ،عوض احمد  ،2013الوجيز في قانون أصول املحاكمات املدنية األردني ،ط 3اثراء للتوزيع والنشر عمان ص  .356إ
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الفرع األول -مفهوم الدفع الﺷﻛلي واﻫمﯾﺗه:
ﯾشمل ﻫذا العنوان امرﯾن ﻫما :التعرﯾف بالدفع الشكلي واهميته.
ي أو العادي إلى تعريف الدفوع الشكلية ،ولكن
 -1التعرﯾف بالدفعإالشكلي :لم يتعرض املشرع األردني سواء الدار إ
الفقه وكعادته تصدى للتعريف ،حيث عرف الفقه إاألردني إالدفوع الشكلية بأنﻬا :الدفوع التي إتوجه إالﻰإ
الخصومة إالقضائﯾة ،أو بعض اجراءاتﻬا ،دون التصدي لذات الحق المدعﻰ إبه ،أو المنازعةإفﯾه ،بﻬدف منعإ
()15
المحكمةإمن الفصل فيإموضوع الدعوىإ أو تأخﯾر الفصل فﯾﻬا.
وعرف اخر الدفعإالشكلي بأنه :ﻫو كل دفعإيتعلق بالجراءات ،حﯾث ﯾدفعإالخصم بمقتضاهإدعوى خصمهإ
بقصد تفادي الحكم علﯾهإمؤقتاً ،اذ ﯾطعن فيإاجراءات الخصومة ،اماإألنﻬاإرفُعت الﻰإمحكمةإغﯾر مختصة ،أو رفُعت
بإجراءات باطلةإدون المساس بأصل الحق المدإعﻰإبه ،كون ﻫذا الدفعإيوجه الﻰإاجراءات الخصومةإالإالﻰإاصل الحق
المدعﻰإبه )16(.إ
وﯾعرف الفقهإالفرنسيإالدفعإالشكلي بأنه" :وسﯾلةإدفاع بمقتضاهإﯾدفعإالخصم دعوى خصمهإبقصد تفادي
الحكم علﯾهإمؤقتاًإبماإﯾدعﯾه ،وﯾطعن بهإفيإاجراءات الخصومة ،اماإألنﻬاإرفُعت الﻰإمحكمة إغﯾر مختصة ،أو رفُعت
بإجراء باطل ،أو ﯾتعﯾن وقف اجراءاتﻬاإلمدة معﯾنة أو حتﻰإﯾستوفﻰ إجراء من الجراءات من غير املساس بأصل الحق
()17
وال املنازعة فيه".
 -2أهمية الدفوع الشكلﯾة:
تكمن اﻫمﯾهإوجود ﻫذهإالدفوع في أن املشرع الداري األردني قد حدد بعض االجراءات الشكلية التي إﯾتوجب
علﻰ إاملستدعي االلتزام بﻬا إفيإالدعوىإ ،وان عدم مراعاة ﻫذهإالجراءات ،ﯾترتب علﯾه إنشوء حق للخصم باستعمال
وسﯾلهإمن وسائل الدفاع ﻫيإالدفوع الشكلية ،ﯾستطﯾعإمن خاللﻬا الحصول علﻰإحكم ﯾنﻬيإالخصومةإدون الفصل فيإ
موضوعﻬا أو تأخﯾر الفصل فﯾﻬاإ(انظر املواد  ،35 ،33 ،10 ،9 ،8 ،5من قانون القضاء الداري رقم  27لسنة  .)2014إ
والدفوع الشكلية كثﯾرة ،وﻫيإحق ﯾثبت للمُستدعﻰإضده إبوجهإعام ،واحﯾاناًإللمُستدعي أو للمحكمة أو الغﯾ إر
إذا تعلق الدفعإبالنظام العام ،وﻫيإوسائل قانونﯾة حددها المشإرع ،و إرتب علﯾﻬاإاثارا ،وعلﻰإالخصوم الذعان لﻬا،
()18
وﻫيإالإتلعب دورإﻫاإاالإفيإخصومةإمنعقدة ،سواء انعقدت انعقادا صحﯾحاًإام باطالً.
واألصل أن الدفوع الشكلية الإتتعلق بالنظام العام ،اال أن المادة 111إمن قانون اصول المحاكمات املدنية
األردني إنصت علﻰ إبعض من الدفوع الشكلية املتعلقة بالنظام العام التي إﯾجوز اثارتﻬا إفي إاي مرحلة إمن مراحل
الدعوىإ ،وتقضيإبﻬاإالمحكمةإمن تلقاء نفسﻬا.
الفرع الثاني -ماهية الدفوع املوضوعية وخصائصها
ً
أوال :مفهوم الدفوع املوضوعية .ﻫوالدفعإالذي يتعلق بموضوع الدعوىإ ،وﯾنازع بهإالخصم فيإالحق المدعﻰإ
به ،بﻬدف الحصول علﻰإحكم برفض الدعوى كليا أو جزئﯾاً.

). (15الزعبي ،عوض احمد ،مرجع سابق ص 360
( )16الملﯾجي ،احمد (.)2007التعلﯾق علﻰإقانون المرافعات ،املركز القومي لالصدارات القانونية القاهرة ص. 87٥ -874
()17ابو الوفا ،احمد ،بدون تاريخ نشر ،نظرية الدفوع ،ص 12نقال عن موريل ص  48وفنسان ص .27إ
()18عمر ،نبﯾل اسماعﯾل ( )1999الوسيط في قانون املرافعات املدنية والتجارية ،دار الجامعة الجديدة للنشر والتوزيع ،االسكندرية ،ص
.4٢1
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والدفوع الموضوعﯾةإفيإالقان إون األردني لﯾست محصورة بدفوع معﯾنة ،فﻬيإمتعددة ،ومن الممكن اثارتﻬاإكلما
كان ﻫناك عﯾب ﯾمس الموضوع ،كون ﻫذهإالدفوع تستﻬدف انكا إر الحق المدعﻰإبه ،فنجد مصدرﻫاإفيإقواعد القانون
()19
ق ،وفيإنﻬاﯾةإاألمر فﻬيإالإتقعإتحت حصر معﯾن.
الموضوعيإالمنظم للحقو إ
ثانيا -خصائص الدفوع املوضوعية.
تخضعإالدفوع الموضوعﯾةإلمجموعةإمن الخصائص التي تميزها عن باقي الدفوع منﻬا :إ
 -1يجوز ابداء الدفوع املوضوعية في اية حالة تكون عليها الدعوىإ أمام محكمة املوضوع ،فلصاحب الدفع أن
ُ
يتمسك به ولو الول مرة أمام محكمة االستئناف ،فاذا فوت املستدعى ضده ابداء دفع منها أمام محكمةإ
الدرجةإاألولﻰ ،جاز له أن ﯾبدﯾهإامام محكمةإالدرجةإالثانﯾةإعند استئناف الحكم الﯾﻬا ،بمعنﻰ أن السكوت عند
ابداء الدفع إالموضوعي امام محكمة إالدرجة إاألولﻰ ،ال إﯾسقط الحق من الناحﯾة إالجرائﯾة إفي إابدائه إامام
محكمةإالدرجةإالثانﯾة )20(.إ
وتجدر الشارة ﻫناإالﻰإانهإلﯾس للمحكمة أن تثﯾر ﻫذا الدفعإمن تلقاء نفسﻬا اال إذا تعلق بالنظام العام ،اي
أن ﯾمس المصالحإالعامة مثل الدفعإبعدم مشروإعﯾةإالسبب .إ
ُ
 -2لﯾسعلﻰ إاملستدعى ضده أن ﯾتقﯾد بترتﯾب معﯾن في إابداء الدفوع الموضوعﯾة ،والﯾعد متنازالً إعن دفعإ
موضوعي إذا قدم علﯾه إدفعاً إموضوعﯾاً إاخر ،وﯾجوز له أن ﯾتمسك بدفع إموضوعي إمعﯾن ،ثم ﯾتمسك في
()21
الجلسة األخرىإ من المحاكمة بدفع موضوعي آخر.
ى ،اي ﯾترتب علﻰ إالحكم فيإ
 -3ﯾعد الحكم الصادر في إقبول الدفع إالموضوعي إحكماً إفاصالً إفي إموضوع الدعو إ
الدفعإالموضوعيإانﻬاء النزاع ،وﯾحوز الحكم حجﯾةإالشيء المحكوم به ،وبهإتستنفذ محكمةإالدرجةإاألولﻰإ
سلطتﻬاإاملتعلقة بالموضوع ،وﯾمنعإمن تجدﯾد النزاع امام المحكمةإالتيإاصدرته أو امام محكمةإاخرىإ ،االإانهإ
ﯾجوز الطعن فيإالحكم وفقاًإلطرق الطعن المقررة .إ
 -4الحكم الصادر فيإالدفعإالموضوعيإﯾستنفد سلطةإمحكمةإالدرجةإاألولﻰإفﯾماإﯾخص موضوع الدعوىإ ،فاذا
تم استئناف الحكم الصادر بالدفع املوض إوعي فإن موضوع النزاع ينقل برمته إلى محكمة االستئناف ،واذا
قررت هذه االخيرة فسخ قرار محكمة الدرجة األولى فانها التعيد الدعوى اليها كونها استنفذت واليتها فيما
يخص املوضوع ،وانما تقوم محكمة االستئناف بعد فسخ الحكم بالفصل باملوضوع من جديد )22(.إ
الفرع الثالث -عالقة الدفع املوضوعي بالدفع الشكلي.
ان معرفةإعالقةإالدفعإاملوضوعي بالدفعإالشكلي تتم من خالل ما يلي :إ
ً
أوال :اوجهإالتشابهإواالختالف بﯾن الدفعإاملوضوعي والدفعإالشكلي.

()19الظاهر ،خالد خليل ،القانون الداري – دراسة مقارنة ،الكتاب الثاني ،الطبعة االولى ،دار السيرة للنشر ،عمان ،ص -395ص .396إ
ي ،صالح الدين محمد ( )2010شرح قانون أصول املحاكمات املدنية ،بدون دار نشر ،ص  .131إ
()20شوشار إ
()21الزغولإ ،مرجع سابق ،ص .63
()22ابو الوفا ،مرجع سابق ،ص 18
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ﯾتشابهإالدفعإالشكلي والموضوعي في انﻬماإوردا فيإالقانون علﻰإسبﯾل المثال الإالحصر ،ا إال أن اﻫم اوجهإ
االختالف بﯾن الدفعإالشكليإوالدفعإالموضوعيإﻫ إو أن الخصم الإﯾتطرق فيإالدفعإالشكلي الﻰإموضوع الدعوى بﯾنماإ
ﯾتطرق الﯾهإفيإالدفعإالموضوعي )23( .إ
اماإمظاﻫر االختالف بﯾنﻬماإفﻬيإكالتالي:
 -1ابداء الدفع :ﯾجب ابداء الدفوع الشكلية غﯾر املتعلقة بالنظام العام قبل ابداء اي طلب أو دفع إمتعلق
بالموضوع ،وذلك عمالًإبأحكام نص المادة ()110إمن قانون اصول المحاكمات املدنية األردني ،وﯾعد اي طلب
أو دفعإيتعلق بالموضوع مسقطاًإللحق فيإالدفوع الشكلية ،سواء ابُدي ﻫذا الطلب أو الدفعإشفاﻫةً أو فيإ
مذكرةإ إمكتوبة وﯾستثنﻰ إمن ﻫذا األصل الدفع إالشكلي المتعلق بالنظام العام ،كالدفع إبعدم االختصاص
الوالئي والقﯾميإوالنوعي ،حﯾث ﯾجوز اثارتهإفيإاي مرحلةإمن مراحل الدعوى عمالًإبنص المادة ()2/111إمن
قانون اصول المحاكمات المدنﯾةإاألردني .إ
اماإالدفوع الموضوعﯾةإفﯾجوز اثارتﻬاإفيإاي حال تكون علﯾﻬاإالدعوىإ ،وان ابداء اي دفعإموضوعي أو شكلي
الإﯾسقط الحق فيإابداء دفعإموضوعيإاخر ،وﯾجوز النزول عنﻬاإصراحةإفﯾسقط الحق فﯾﻬا )24(.إ
 -2الحكم فيإالدفع :ﯾجب علﻰإالمحكمة أن تفصل فيإالدفعإالشكلي قبل التعرض الﻰإموضوع الدعوىإ ،ألن ﻫذا
الفصل قد ﯾغنﯾﻬا إعن نظر الموضوع والحكم فﯾه إطبقاً إلنص المادة  2/109إمن قانون اصول المحاكمات
املدنية .إ
 -3اثر الحكم الصادر بقبول الدفع :إذا قبلت المحكمةإالدفعإالشكلي ،فان ذلك الإﯾنﻬيإالنزاع (موضوع الدعوىإ)
اماإالخصومةإفالإتنتﻬيإاالإامام المحكمةإالتيإاصدرت الحكم بقبول الحكم الشكلي ،حﯾث تحال الدعوى الﻰإ
المحكمةإالمختصة ،كماإﻫو الحال إعند قبول الدفعإبعدم االختصاص المكاني أو القﯾمي أو النوعي ،اما إذا
قبلت المحكمةإالدفعإالموضوعي ،فإن ذلك ﯾنﻬيإالنزاع والخصومةإمعاً ،وان الحكم الصادر بهإﯾحوز حجﯾةإ
األمر المقضيإبهإوﻫذا ﯾمنعإالمدعيإمن اقامةإالدعوى من جدﯾد طبقاًإلمبدا التقاضيإعلﻰإدرجتﯾن .إ
 -4ان استئناف الحكم الصادر فيإالدفعإالشكلي الإﯾطرح علﻰإمحكمةإاالستئناف سوى الخصومةإفيإالدفع ،فالإ
تنظر فيإالموضوع حال فسخإحكم محكمةإالدرجةإاألولﻰإالمتضمن قبول الدفعإالشكلي ،بل ﯾتعﯾن علﯾﻬاإفيإ
مثل ﻫذهإالحالة أن تعﯾد القضﯾةإالﻰإمحكمةإالدرجةإاألولﻰإلتفصل فيإموضوعﻬاإتطبﯾقاًإلمبدا التقاضيإعلﻰإ
درجتﯾن ،حﯾث أن محكمةإالدرجةإاألولﻰإلم تستنفد والﯾتﻬاإبشأن الموضوع( ،)25اماإفيإحالةإاستئناف الدفعإ
الموضوعيإفإنهإﯾتعﯾن علﻰإمحكمةإاالستئناف فيإحال فسخت حكم محكمةإالدرجةإاألولﻰ أن تنظر فﯾهإمن
جدﯾد )26( .إ
 -5يتعين ابداء الدفوع الشكلية واسبابها معا ،بخالف الدفوع املوضوعية اذ ال يشترط فيها ذلك الشرط .إ
ثانيا :ابداء الدفوع املوضوعية والفصل بها.
ا إألصل في الدفوع املوضوعية انها التتعلق بالنظام العام بل تتعلق باملصالح الخاصة ،ولصاحبها أن يتمسك
بها أو يسقطها في الوقت املناسب كيف شاء ،اما إذا كان الدفع املوضوعي متعلقا بالنظام العام فيجوز للمحكمة من
 22ذياب ،زياد صبحي علي ،)1994( ،الدفوع الشكلية في الفقه االسالمي والقانونإ ،ص 13إ
()24ابراﻫﯾم ،محمد محمود( .)1981الوجﯾز فيإقانون المرافعات ، ،ص749
()25ابو الوفا ،مرجع سابق ،ص -13ص14
()26الملﯾجي ،احمد ( )2007مرجع سابق ،ص.87
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تلقاء نفسها أن تثيرها دونإ أن يكون هناك مساسا بالقواعد التي تحكم اداء وظيفتها ،وللخصم صاحب املصلحة
ايضا أن يتمسك بها ،ولم يحدد املشرع اي ترتيب اجرائي للتمسك بها أو اثارتها فيجوز اثارتها أمام محكمة الدرجة
األولى وفي اي مرحلة كانت عليها الدعوى كما يجوز تقديم دفع موضوعي على اخر دو إن أن يعد اسقاطا للدفع األول،
وبالتنازل الصريح يسقط الحق في ابداء التمسك بالدفوع املوضوعية واثارتها وللمستدعى ضده التمسك بدفوعه كلها
مرة واحدة أو يجزئها ،وحسب مجريات الدعوى وكذلك اغفال التمسك بدفع معين إال يعني التنازل عنه بل يستطيع
التمسك به الحقا ،والفصل في الدفع املوضوعي يكون اما بقبول الدفع أو عدم قبوله أو رفضه أو اجابة صاحب
الدفع عن مقتض ى دفعه ،ويرى جانب من الفقه ،إلى أن الفصل في الدفع املوضوعي يعتبر فصال في املوضوع ،وبالتالي
يرتب جميع االثار القانونية املترتبة على ذلك ،ومنها اكتساب الحكم حجية الش ي املقض ي فيه ،وان الطعن في الحكم
الصادر بالدفع املوضوعي يعتبر ناقال للنزاع املوضوعي إلى محكمة الطعن ،ويترتب على قبول الدفع املوضوعي والحكم
على أساسه إلى انهاء النزاع ( .)27إ
الفرع الرابع :دور القاض ي اإلداري في اثارة الدفوع في الدعوى اإلدارية
يعتبر القضاء الداري قضاء مبتدع ومنش ئ للقواعد القانونيه ،وامام غياب التشريعات التي تنظم إجراءات
التقاض ي بشكل عام أمام القضاء الداري في األردن ،كان ال بد من تدخل القاض ي الداري في الجراءات واالثبات لهذا
كان ال بد أن يكون هناك دور ايجابي يقوم به من خالل اعادة التوازن بين طرفي الدعوى غير املتكافئين في املراكز،
وغير املتساويين في االمتيازات ،والهدف من ذلك هو التوصل للحقيقه التي يظهرها الحكم الصادر عنه .إ
ويعتبر الدور االيجابي للقاض ي الداري من اهم صور الهيمنة والسيطرة للقاض ي الداري على الدعوى
الدارية وتوجيهه الدارتها التي من شانها أن تقيم العداله ،وتحقق مبدا املشروعية .إ
ويظهر الدور االيجابي للقاض ي الداري في الدور االجرائي وبما له من صالحية وسلطة ،في القيام بكل
الجراءات التي من شانها أن تظهر الحقيقة ،وتخفف من عبء االثبات امللقﻰ على عاتق الطرف الضعيف الذي يجب
أن ال يترك بمواجهة الدارة منفردا ،حيث يستطيع القاض ي الزام الدارة بتقديم املستندات التي تحتفظ بها ،كما
يستطيع أن يتحقق من صحة االوراق املقدمة اليه من خالل استنباطه للقرائن بحيث يقيم التوازن املعدوم بين
طرفي الدعوى .إ
ان دور القاض ي الداري في اثبات عدم مشروعية القرار الداري يجب أن ال يتسم بالسلبية ،اي أن تقتصر
وظيفته على وزن البينة املقدمة من الخصوم؛ بل عليه أن يسلك مسلك ايجابي من خالل اقامة التوازن بين طرفي
الدعوى غير املتساويين في املراكز ،ا إال أن ذلك ال يعني التدخل بالبينة ،وانما يتم من خالل استخدام صالحياته في
الهيمنة على الدعوى وتسيير إجراءاتها بما يخفف من عبء االثبات امللقﻰ على كاهل املستدعي ،ويبرز الدور االيجابي
للقاض ي الداري من خالل صورتين األولى تتعلق برفع الدعوى والتي تقدم عريضتها إلى القاض ي مباشرة ،والذي بدورة
ُ
يكلف املستدعى ضده ( االداره) بالحضور عن طريق ممثليه ،في حين انها في القضاء العادي تتم بتكليف املدعي عليه
بالحضور من خالل قلم املحضرين اما الصورة الثانيه ،فتتعلق بإجراءات سير وتحضير الدعوى حيث يباشر القاض ي
ُ
الداري تكليف املستدعى ضده بالحضور وتمكينه من تقديم دفاعه وتبادل املذكرات ،فالقاض ي الداري ال يقف
مكتفيا بتلقي اللوائح واملستندات والبينات ليفصل بطلبات الخصوم بل يتولى السيطرة على هذه الجراءات والسبب
في توجيه القاض ي الداري لجراءات الدعوى الدارية في كونإ أن يد الفرد عادة ما تكون خاليه من حيازة االوراق

()27عمر ،نبيل اسماعيل ( .)2011الوسيط ي قانونإ املرافعات املدنية والتجارة دار الجامعة الجديدة ،االسكندرية مصر ص 347
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الدارية التي لها اثر في اثبات الدعوى والتي غالبا ما تكون في حوزة الدارة كما أن املشروعية مفترضة في القرار الداري
أصال ،وبالتالي يصبح عبء االثبات على املُستدعي صعبا إذا لم يتدخل القاض ي الداري بتوجيه إجراءات الدعوى
ى )28(.إ
واعادة التواز إن إلى طرفي الدعو إ

املبحث الثاني -أنواع الدفوع الﺷﻛلّﯾة أمام القضاء اإلداري
في الرجوع الﻰ املواد (  ) 5 ،8 ،9 ،10 ،33 ،35من قانون القضاء الداري رقم  27لسنة  2014ونصوص
المواد ( 109و 110و)111إمن قانون اصول المحاكمات المدنﯾةإاألردنيإﯾتبﯾن أن المشرع األردنيإاولﻰإاﻫتماماًإكبﯾرا
لبعض الدفوع الشكلية وﻫي :الدفعإبعدم االختصاص ،والدفعإببطالن اوراق تبلﯾﻎإالدعوىإ ،االإانهإلم ﯾحصر الدفوع
الشكلية بﻬذهإالدفوع بل علﻰإالعكس من ذلك نص فيإالمادة ( )110على ...." :وسائر الدفوع املتعلقة بالجراءات" .إ
وﻫذا ﯾعني أن كل دفعإيتعلق بالجراءات ﻫو دفعإشكلي ،وان الدفوع الشكلية الواردة فيإالمواد اعالهإجاءت
علﻰإسبﯾل المثال الإالحصر.
وعليه إﯾتَضح أن الدفوع الشكلية فيإكل من قانون القضاء الداريإ أو قانون أصول املحاكمات املدنية ،غﯾر
محصورة بدفوع معﯾنة ،وانماإﻫيإدفوع متعددة ،االإانه تم تخصيص بعض هذه الدفوع باالهتمام ،ومنها :إ
ً
أوال :الدفعإبعدم االختصاص
االختصاص :ﻫو السلطةإالتيإمنحﻬاإالمشرع لجﻬات قضائﯾة أو محكمة إمن محاكم ﻫذهإالجﻬات للفصل فيإ
خصومةإمعﯾنة ،فاختصاص جﻬةإقضائﯾة أو محكمةإماإﻫو اال نصﯾبﻬاإمن المنازعات التيإﯾجوز لﻬاإالفصل فﯾﻬا )29( .إ
ويذهب راي إلى القولإ إن االختصاص وظيفة يعهد بها املشرع إلى جهة معينة ،لتباشرها في الحدود املرسومة
()30
لها.
اما الدفع بعدم االختصاص :فهو الدفع الذي ينكر به الخصم على املحكمة سلطة نظر الدعوى لخروجها
عن حدود االختصاص الذي قرره القانون لها ،وتثار مسالة االختصاص ،أمام املحكمه املرفوعه امامها الدعوى قبل
النظر في موضوعها )31( ،فالدفع بعدم االختصاص من الدفوع الشكليه املتصله بالجراءات ،والتي ال تمس موضوع
الدعوى وذلك الن غايته استصدار حكم ينهي الدعوىإ دون الفصل في موضوعها ،وذلك باالنكار على املحكمه سلطتها
في نظر الدعوى لخروج الفصل في موضوعها عن اختصاصها ،وتتجلى في ذلك خصوصية الدفع بعدم االختصاص في
ى أن تبحث في مدى اختصاصها ،فقد يثبت لديها انها غير
انه ،على املحكمه قبل التطرق للنظر في موضوع الدعو إ
مختصه بنظر الدعوى وحينئذ ال يكون هناك محل للنظر في موضوعها )32( .إ
اماإقواعد االختصاص :فهي القواعد الجرائﯾة ،التيإتحدد المنازعات التيإتدخل فيإوالﯾةإكل محكمة )33( .إ

( )28العلوان ،سعود منور ( .)2014رسالة دكتوراه بعنوان دور القاض ي الداري في اثبات عدم مشروعية القرار الطعين ،جامعة عمان
العربية ،ص 49إ–  .54إ
()29القضاه ،مفلح عواد ( )2008أصول املحاكمات املدنية ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان ص 112
)30(.الظاهر ،خالد خليل ،مرجع سابق ،ص 129
()31هندي ،احمد ،)2000( ،أصول قانون املرافعات املدنية والتجارية ،دار الجامعة الجديدة للنشر ،االسكندرية ،مصر ص  .489إ
( )32خليفه ،عبد العزيز عبد املنعم ( ،)2008الدفوع الدارية في دعوى االلغاء والدعاوي التاديبيه واملستعجله ،ط  ،1املركز القومي
لالصدارات القانونيه ،مصر ،ص  .24إ
( )33العبودي ،عباس ،)2007( ،شرح احكام قانون أصول املحاكمات املدنية ،دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان ص . 21
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وحﯾث أن فكرة االختصاص ناجمةإعن واقعإالتنظﯾم القضائيإالذي ﯾقسم المحاكم الﻰإأنواعإمتعددة ،ﯾختص
كل نوع منﻬاإبرؤإﯾةإموضوعات معﯾنة ،وﯾقسم كل نوع الﻰإدرجات ،وﯾحدد المحاكم المتساوﯾةإفيإالدرجة ،وﯾوزإعﻬاإ
علﻰإاماكن متعددة ،إوذلك بﻬدف تحقﯾق مصلحةإالخصوم ،وضمان حسن سﯾر العدالة ،ولتحقﯾق ذلك ﯾضعإالمشرع
ضوابط معﯾنةإتنظم والﯾةإكل نوع من أنواع المحاكم القضائﯾة ،وتوجهإالخصوم الﻰإالمحكمةإالتيإﯾنبغي أن ﯾختصموا
الﯾﻬا ،وﻫذهإالضوابط ﯾمكن أن نطلق علﯾﻬاإقواعد االختصاص )34( .إ
وﯾترتب علﻰ إمخالفة إقواعد االختصاص ،حالة إقانونﯾة إتسمﻰ إعدم االختصاص ،والذي يترتب عليها الدفع
بعدم االختصاص .إ
وقد تطرق املشرع الداري األردني إلى االختصاص في املواد ( ) 33 ،35 ،5من قانون القضاء الداريإ ،وكذلك
تطرق لقواعد االختصاص في إالباب األول من قانون اصول المحاكمات املدنية( ،املواد  27إ– ولغاية  ) 47ونظم
مسألةإالدفعإبعدم االختصاص بمختلف انواعهإفيإالمواد ( )109 ،110 ،111 ،170 ،188من القانون ذاته ،وحﯾث أن
صور قواعد االختصاص متعددة ،فإن صور الدفعإبعدم االختصاص متعددة اﯾضاًإبتعدد ﻫذهإالصور )35( .إ
ان قواعد االختصاص قد تتعلق بالنظام العام ،وقد الإتتعلق به ،وعلﯾهإﯾمكن القو إل أن ﻫذهإالقواعد تنقسم
الﻰإقسمﯾن ﻫما:
 .1قاعدة االختصاص املتعلقة بالنظام العام :وﻫي إالقاعدة المتعلقة إبالمصلحة إالعامه إال إبمصلحة الخصوم،
والﯾجوز مخالفتﻬا ،وال إالتنازل عن الجزاء المترتب علﻰ إمخالفتﻬا ،وﯾجوز التمسك بحالة إعدم االختصاص
املتعلقة بالنظام العام فيإاية حالةإتكون علﯾﻬاإالجراءات ،وفيإجمﯾعإمراحل التقاضي ،وللقاض ي الداريإ أن
يتصدى لها من تلقاء نفسه ،ولو لم يثره الخصوم اعتمادا على ايجابية دور القاض ي الداري في الدعوى
()36
الدارية ،ويجوز اثارته من طرفي الدعوى وكذلك من املتدخل بالدعوى ايضا.
 .2قاعدة االختصاص غﯾر املتعلقة بالنظام العام :وﻫيإالقاعدة املقررة لمصلحةإالخصوم أو احدﻫما ،وﯾجوز
لألطراف مخالفتﻬاإوالتنازل عن الجزاء المت إرتب علﻰإمخالفتﻬا ،وﯾجب التمسك بﻬذهإالقاعدة فيإالوقت المحدد
قانوناً إمن الخصم الذي تقررت قاعدة االختصاص لمصلحته ،وال إﯾجوز للمحكمة أن تقضي إبﻬا إمن تلقاء
()37
نفسﻬا.
هذا والبد من االشارة أن الدفعإبعدم االختصاص بجمﯾعإانواعهإﻫو دفعإشكلي سواء تعلق بالنظام العام أو
لم يتعلق به ،وفﯾماإﯾليإعرض ألﻫم صور ﻫذا الدفع ،والتي تهمنا في مجال الدعوى الدارية في األردن وطبﯾعتﻬاإوراي
الفقه والقضاء فﯾﻬا .إ
إأ -الدفعإبعدم االختصاص الوظﯾفي أو الوالئي:
ﯾقصد باالختصاص الوظﯾفي هونصﯾب كل جﻬة إقضائﯾة إمن والﯾة إالقضاء ،اي أن طبﯾعة إالدعوى
وموضوعﻬاإﯾحددان الجﻬةإالقضائﯾةإالمختصةإبنظر الدعوىإ ،ومعرفةإما إذا كانت الدعوى المرفوعةإامام المحكمةإ
تدخل ضمن وظﯾفةإﻫذهإالجﻬة ووإالﯾتﻬاإام ال إوكما حددها الدستورإ أو القانو إن )38( ،فالنظام القضائيإاألردنيإيتكون
()34ذياب ،زياد صبحي علي ،)1994( ،الدفوع الشكلية في الفقه االسالمي والقانونإ ،ص  21إ
()35الزغولإ ،مرجع سابق ص .22
( )36الزعبي ،عوض ،مرجع سابق ص  .206 -204إ
()37الزعبي ،عوض .مرجع سابق ص  209 -206إ
( )38الكردي ،رائد علي ( ،)2010الدفوع الشكلية بين الشريعة وأصول املحاكمات املدنية ،ط ،1مركز الكتاب االكاديمي ،عمان ،اطروحة
دكتوراة الجامعة األردنية ،ص  .123إ
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من عدة جﻬات قضائﯾةإﻫي :المحاكم النظامﯾة ،والمحاكم الخاصة ،والمحاكم الدﯾنﯾة ،واملحاكم الدارية ،والمحكمةإ
الدستورإﯾة )39( .إ
اال أن المشرع األردني ،اعتبر القضاء النظاميإصاحب الوالﯾةإالعامة( )40إفيإنظر جمﯾعإالمنازعات فيإالمواد
المدنﯾة إوالجزائﯾة إوالفصل فﯾﻬا ،باستثناء المواد التي إﯾفوض فﯾﻬا إحق القضاء الﻰ إمحاكم دﯾنﯾة أو محاكم خاصةإ
بموجب احكام الدستورإ أو اي قانون اخر ،وبسبب تعدد الجﻬات القضائﯾةإظﻬرت مسألةإاالختصاص الوالئي ،وﻫيإالإ
تظﻬر االإفيإالدول ذات القضاء المزدوج أو القضاء المتعدد الجﻬات ،األمر الذي ادى الﻰإوجود ماإﯾسمﻰإباالختصاص
الوالئي )41( ،وحﯾث اصبحت كل جﻬةإمن ﻫذهإالجﻬات القضائﯾةإاعالهإتختص برؤإﯾةإدعاوى معﯾنةإمن القضاﯾاإﯾكون
لﻬاإوالﯾةإالفصل فﯾﻬا ،والإﯾجوز لﻬا أن تتعداﻫا ،ومن األمثلةإعلﻰإاالختصاص الوالئي ،اختصاص المحاكم الدارﯾةإفي
األردن بالنظر في إالمسائل الدارﯾة إوالدعاوى التأدﯾبﯾة ،واختصاص المحاكم الدﯾنﯾة إبمسائل األحوال الشخصﯾةإ
واألوقاف )42( ،حيث يعتبر االختصاص الوالئي من النظام العام الذي اشرنا اليه فيما سبق ،ويهدف إلى تحقيق
الصالح العام وعليه فانه الإﯾجوز مخالفتهإوالإالتنازل عنه ،وﯾجوز التمسك بهإفيإاﯾةإحالةإتكون علﯾﻬاإالجراءات وفيإ
ى أن
ادخل أو تدخل في إالدعو إ
ى ،وللغﯾر الذي ُإ
جمﯾع إمراحل التقاضي ،وﯾجوز التمسك به إمن جمﯾع إاطراف الدعو إ
ﯾتمسك بهإاﯾضاً ،وﯾتوجب علﻰإالمحكمةإالدارية ممثلة بالقاض ي الداريإ أن تقضيإبهإمن تلقاء نفسﻬاإالنه من النظام
العام.
وعودة إلى القضاء الداريإ ،فإن االختصاص الوالئي في املنازعات الدارية قد نظمها قانون القضاء الداري
األردني رقم  27لسنة  2014حيث جاءت منظمة وعلى سبيل الحصر في املادة ( )5من القانون وبين فيه ما تختص به
املحكمة الدارية ،وما يخرج عن اختصاصها حيث جاء فيها :إ" ا .تختص املحكمة الدارية ،دون غيرها بالنظر في جميع
الطعون املتعلقة بالقرارات الدارية النهائية ." .....إ
وعليه فإن اختصاصات املحكمة الدارية جاءت على سبيل الحصر ،وبالتالي فإن ما يخرج عن هذه
ُ
ُ
ُ
االختصاصات سيكون عرضة للدفع بعدم االختصاص ،سواء من املستدعي أو املستدعى ضده أو املتدخل بغض
النظر عن طبيعة هذا التدخل ،وبطبيعة الحال من قبل املحكمة كون هذا الدفع من النظام العام ،وبالتالي فإن
للمحكمة أن تتصدى من تلقاء نفسها وفي اي مرحلة كانت عليه الدعوى ومما يجدر ذكره في هذا املجال أن املنازعات
التي تعرض على القضاء الداري ذات طبيعة خاصة تقتض ي من أن تعالج بحلول موضوعية وشكلية تختلف عن تلك
التي يعالجها القانون الخاص ،اال انه وبعد أن حدد املشرع الداري اختصاص املحكمة الدارية على سبيل الحصر،
فثمة حاالت معينة تتوافق فيها جميع مقومات وعناصر الدعوى الدارية ومع ذلك يعهد املشرع الداري اختصاص
النظر فيها إلى املحاكم االخرىإ ،وبالتالي يخرج النزاع من اختصاص القضاءالداريإ ،وينعقد االختصاص لجهات اخرى
قد تكون مدنية أو لجان إدارية ذات اختصاص قضائي ،والتي يسند اليها االختصاص للنظر فيها بنص القانونإ ،ويشار
في هذا املجال إلى موقف املشرع الفرنس ي الذي اخرج من اختصاص مجلس الدوله بعض املوضوعات التي هي وفقا
للمعيار العام تخضع إلى اختصاص مجلس الدوله فيها ،واسند االختصاص فيها إلى املحاكم العاديه ،وقد منح املشرع
املحاكم املدنيه االختصاص ببعض املسائل الحيويه إواملتعلقه بامن األفراد ،مثل املساس بالحريات الفرديه ،واملساس

()39اصبحت المحكمةإالدستورإﯾةإجﻬةإقضائﯾةإبموجب قانون المحكمةإالدستورإﯾة رقم 2012/5161إتارﯾخ 2012/6/7إ
()40انظر املادة  102من الدستور األردني إ
()41الزعبي ،عوض .مرجع سابق ،ص 85إ
()42الزعبي ،عوض .مرجع سابق ،ص .110إ
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بامللكيه الخاصه وانطالقا من هذه التشريعات استخلص القضاء مبدا عام ،بان كل ما يتصل بالحريات الفرديه
وامللكيه الخاصه يدخل أساسا ضمن اختصاص القضاء املدني .إ
اما املشرع األردني ،فقد اخرج بعض املنازعات من اختصاص املحكمه الداريه ،رغم اعتبارها ذات طبيعة
إدارية ،وتتمثل هذه املنازعات بما يلي )43( :إ
ً
أوال :القرارات الصادرة عن هيئات التوفيق والتحكيم في منازعات العمل ،باالضافة إلى الطعون املتعلقه
ضريبه الدخل ،وقانونإ الجمارك .إ
بالضرائب والرسوم حيث تخضع لطرق مبينه في القوانين الخاصه مثل قانون إ
ثانيا :ال تختص املحكمه الداريه بالنظر في الطلبات أو الطعون املتعلقه باعمال السياده ،حيث أن اعمال
السيادة ،هي طائفه من االعمال التي تصدر عن الحكومه باعتبارها سلطة حكم ال سلطة اداره ،وبالتالي فانها ال يجوز
الطعن فيها أمام القضاء الداريإ ،حيث تتخذ الحكومه هذه االعمال لتنظيم عالقاتها بالسلطات االخرىإ ،داخلية
كانت أو خارجية بهدف املحافظة على كيان الدوله )44(.إ
وهذا ما ذهبت اليه املحكمة الدارية العليا بقرارها رقم  2017/130بانه" :تختص املحكمة الدارية بالنظر في
الطعون املتعلقة باالنظمة املستندة إلى مخالفة القوانين الصادرة بمقتضاها وذلك وفقا للمادة (/5ا )6/من قانون
القضاء الداري رقم  27لسنة  2014وعليه يكون الدعوى مستوجبة للرد بعدم االختصاص غير وارد ويتعين رده " )45( .إ
إب -الدفعإبعدم االختصاص النوعي:
يقصد باالختصاص النوعي ،أن كل نوع من ﻫذهإالمحاكم ﯾختص بالنظر فيإأنواع إمعﯾنةإمن الدعاوىإ ،اي
سلطةإالمحاكم فيإالفصل فيإالمنازعات بحسب نوعﻬاإوطبﯾعتﻬاإالقانونﯾة.
وقد بين المشرع األردني االختصاص للمحاكم النظامية ،فاناط بكل محكمةإمن المحاكم النظر فيإنوع معﯾن
من الدعاوىإ ،فحدد االختصاص النوعي إلمحاكم الصلح إوالبداﯾة إواالستئناف والتمﯾﯾز ،من خالل النص صراحة
بالقوانين التي تنظم هذه املحاكم ،مثل قانون تشكيل املحاكم النظامية رقم  17لسنة  2001أو قانون محاكم الصلحإ
وتعدﯾالتهإرقم  15إلسنةإ ،1952اال انه في مجال القضاء الداري فنجد أن املشرع قد اورد االختصاصات على سبيل
الحصر ،والتي تختص بها املحكمة الدارية كما بيناها سابقا ،باالضافة إلى عدم وجود تنوع باملحاكم الدارية كما هو
الحال في القضاء الداري املصري مثال حيث يوجد املحكمة الدارية العليا ومحكمة القضاء الداري واملحاكم الدارية
واملحاكم التاديبية ،وكل من هذه املحاكم اناط بها املشرع املصري مجموعة من االختصاصات ،وهذا بخالف ماهو
معمول به في القضاء الداري األردني ،الذي نظمته املادة ( )3من قانون القضاء الداريإ ،حيث يتكون من محكمة
واحدة هي املحكمة الدارية كدرجة اولى واملحكمة الدارية العليا كمحكمة الدرجة الثانية ،بالتالي فإن الدفع بعدم
االختصاص النوعي اليتصور في القضاء الداري األردني ،الننا أمام محكمة واحدة ذات اختصاصات محددة ويعتبر
الدفعإبعدم االختصاص النوعيإمن الدفوع الشكلية املتعلقة بالنظام العام حسب نص المادة /11ا من قانون اصول
المحاكمات املدنية األردني .إ
إج -الدفعإبعدم االختصاص القﯾمي:
ى ،بحﯾث ﯾتوقف
االختصاص القﯾمي :ﻫو تو إزﯾعإوالﯾةإالقضاء علﻰإالمحاكم المختلفةإبالنظر الﻰإقﯾمةإالدعو إ
علﯾﻬاإمعرفةإالمحكمةإالمختصةإبنظرﻫا ،وكذلك معرفةإمدى قابلﯾةإالحكم الصادر فﯾﻬاإللطعن فﯾه )46(.إ
( )43انظر املادة ( )5الفقرة (ا  )8/والفقرة(د) من قانون القضاء الداري رقم ( )27لسنة  2014إ
ي ،املوسسة الحديثة للكتاب ،ص  35إ
()44الدليمي ،صعب ناجي ( .)2010الدفوع الشكلية امام القضاء الدار إ
)(45قرار محكمة العدل العليا رقم  2017/130تاريخ ،2017 /5 /23مجلة نقابة املحاميين ص  3إ
()46الملﯾجي )1992( ،االختصاص القيمي والنوعي للمحاكم ،دار النهضة العربية مصر ،ص  23إ
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إوه إو معمول فيه في املحاكم النظامية ،ويعتبر االختصاص القﯾميإللمحاكم متصل بالنظام العام ،ﯾجوز اثارتهإ
فيإاﯾةإحالةإتكون علﯾﻬاإالدعوى وتحكم بهإالمحكمةإمن تلقاء ذاتﻬاإعمالًإبالمادة /111ا.
اما فيما يخص القضاء الداري األردني ،فإن الدفع باالختصاص القيمي ،اليتصورإ أمام القضاء الداري
األردني ،كوننا أمام محكمة إدارية محددة االختصاصات ،وال عبرة لقيمة الدعوىإ.
إد -الدفعإبعدم االختصاص المكاني :إ
االختصاص المكانيإﻫو :سلطةإالمحاكم المتعددة من صنفإ واحد ودرجة واحدة فيإالفصل فيإالدعاوى
والمنازعات حسب المكان أو الموقع )47(.إ
والدفعإبعدم االختصاص املكاني هو الدفعإالذي ﯾتقدم بهإالخصم الﻰإالمحكمةإلمنعﻬاإمن النظر فيإالدعوى
كونﻬاإغﯾر مختصةإبﻬذا النظر حسب المكان ،لمخالفتهإقواعد االختصاص المكانيإالتيإحددﻫاإالقانونإ )48( ،وقد نظم
املشرع األردني قواعد االختصاص المكانيإفيإالمواد ()47 – 36إمن قانون اصول المحاكمات املدنية ،حيث جعل
القاعدة العامة أن االختصاص المكاني ﯾنعقد لمحكمة إموطن المدعﻰ إعلﯾه إ( )49وقاعدة عدم االختصاص المكاني-
كقاعدة عامة -ال إتتعلق بالنظام العام كونﻬا إمقررة لمصلحة إاألفراد ،ال إللمصلحة إالعامة ،فﻬي إتﻬدف الﻰ إمراعاة
()50
مصلحةإالخصوم من خالل تﯾسﯾر طرق التقاضيإلﻬم واقتصادا فيإالجﻬد والنفقات.
اما فيما يخص القضاء الداري في األردن ،فكما هو الحال في الدفع باالختصاص النوعي والقيمي ،فإن الدفع
باالختصاص املكاني غير متصورإ ،وذلك لوجود محكمة واحدة ومقرها عمان ،ويجوز لها بموافقة رئيسها عقد جلساتها
في اي موقع اخر في اململكة ،وذلك بموجب نص املادة ( )4من قانون القضاء ا إلداريإ .إ
وعليه يرى الباحث أن الدفع بعدم االختصاص بصوره املختلفة اليثور في الدعوى الدارية اال من خالل
الصورة األولى وهي الدفع بعدم االختصاص الوالئي أو الوظيفي وبما هو محصور باالختصاص الحصريإ الذي منحه
املشرع بموجب أحكام املادة ( )5من قانون القضاء الداريإ ،وهو دفع من النظام العام ،وبالتالي فإن للمحكمة ممثلة
بالقاض ي الداريإ ،وبما يملكه من دور ايجابي في الدعوى الدارية أن يثيره من تلقاء نفسه ،ودون طلب من الخصوم،
ى .إ
وفي اي مرحلة كانت عليه الدعو إ
ثانيا -الدفع باإلحالة:
ابتداء إلى محكمة اخرىإ ،إواما إالدفعإ
ًإ
واالحالة باملعنى العام هي نقل الدعوى من املحكمة املرفوعة اليها
بالحالةإفﻬو الدفعإالذي ﯾتقدم بهإالخصم الﻰإالمحكمةإلمنعﻬاإمن الفصل فيإالدعوى المقامةإامامﻬا ،وطلب احالتﻬاإ
الﻰإالمحكمةإالمختصة.
وتجدر االشارة أن قانون القضاء الداري األردني ،لم ينص على موضوع االحالة ،ولكنه وحسب نص املادة
اشار إلى انه في غير الحاالت النصوص عليها في القانون تسري أحكام قانون أصول املحاكمات املدنية وبما
( )41قد إ
يتالئم مع طبيعة القضاء الداريإ .إ

)(47الزغولإ ،مرجع سابق ،ص 87
()48الدبوبي ،عاصم سلمان ( )2008الدفع بعدم االختصاص في قانون أصول املحاكمات األردني رسالة ماجستير األردنية ،ص  .1٠4إ
()49انظر املادة  36من قانون أصول املحاكمات املدنية.
()50الزغولإ ،مرجع سابق ص  .88إ
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وبالرجوع إلى نص املادة ( )112من قانون أصول املحاكمات املدنية ،نجد انه نص وبصريح العبارة على
االحالة الوجوبية لعدم االختصاص علما بان اسباب الحالة إاربعة وﻫي )51( :الحالة إالوجوبﯾة إبسبب عدم
االختصاص ،إوالحالةإبسبب اتفاق الخصوم ،إوالحالةإبسبب وحدة الدعوى امام محكمتﯾن إوالحالةإبسبب االرتباط .إ
وسنتقتصر هنا على دراسة السبب األولإ في االحالة وهو االحالة بسبب عدم االختصاص ،ملا لذلك من عالقة
إ
في القضاء الداريإ ،وخاصة بعدم االختصاص الوالئي حيث يثور التساؤلإ التالي :هل يجوز للمحكمة الدارية أن
تحيل الدعوىإ إلى القضاء النظامي أو العكس في حالة عدم االختصاص؟ إ
وفقاً إلنص املادة  112من قانون أصول املحاكمات املدنية والتي بينت فيها الحالة إالوجوبﯾة إلعدم
االختصاص بحيث ﯾجب علﻰإالمحكمةإعندماإتحكم بعدم اختصاصﻬا أن تحدد المحكمةإالمختصةإبالدعوىإ ،وتحﯾل
الدعوى الﯾﻬا ،سواء قضت المحكمة إبعدم اختصاصﻬا إمن خالل دفع إتقدم به إالخصم ويتصور ذلك بالدفع لعدم
االختصاص املكاني ،أو من تلقاء نفسﻬا ،لتعلق الدفع بالنظام العام ،كعدم االختصاص النوعي أو القﯾمي إوالذي
اشرنا اليه سابقا بانة اليتحقق وجود هذا النوع من الدفع بالقضاء الداري األردني ،وتجدر الشارة هنا الﻰ أن
الحالةإبﯾن محاكم الدرجةإاألولﻰإتكون واجبهإحتﻰإلو كانت كالإالمحكمتﯾن املحيلة والمحال الﯾﻬاإالإتتبعان لدائرة
محكمةإاستئناف واحدة ،نظرا لعمومﯾةإنص المادة  112إمن قانون اصول المحاكمات املدنية األردني ،حﯾث أن ﻫذا
النص ورد مطلقاًإوالمطلق ﯾجري علﻰإاطالقهإ( )52والحالةإاﯾضاًإتكون واجبهإبﯾن محاكم االستئناف ،االإانهإالإتجوز
()53
الحالةإمن محكمةإابتدائﯾةإالﻰإمحكمةإاستئنافﯾة؛ ألن ذلك مخالفةإلمبدا التقاضيإعلﻰإدرجتﯾن.
واماإفﯾماإﯾخص الحالةإبﯾن جﻬتيإقضاء مختلفتﯾن ،فقد تعددت اﻵراء المتعلقةإبﻬذا الموضوع:
الراي األولإ :ﯾذﻫب ﻫذا الراي الﻰ أن فكرة استقالل الجﻬات القضائﯾةإبعضﻬاإعن بعض ،لم يعد لها صفة
االطالق بعد تطور القضاء وانحصاره في عدة جهات تتبع جهازا قضائيا واحدا ،وتحت سيادة واحدة ،وان هذه
الجهات تعمل جميعا لخدمة كيان واحد هو الدوله )54( ،وبالتالي فإن فيإالحالةإبﯾن جهات القضاء املختلفة والئيا أو
وظيفيا تﯾسﯾر كبﯾر علﻰإاألفراد عند ممارستﻬم لحق التقاضيإواختصارا للجهد والنفقات .إ
وقد استند اصحاب ﻫذا الراي الﻰإنص المادة 112إمن قانون اصول المحاكمات المدنﯾةإحﯾث ورد ﻫذا النص
()55
بصﯾغةإالعموم والطالق ولم ﯾرد فﯾهإماإﯾدل علﻰإﻫذا القﯾد.
واستندوا اﯾضاًإالﻰإما ذهبت اليه محكمةإالتمﯾﯾز األردنﯾةإبقرارها القاض ي إلى انه" :إﯾستفاد من المادة 112إمن
قانون اصول المحاكمات املدنية أن علﻰ إالمحكمة إ إواي محكمة إذا قضت بعدم اختصاصﻬا أن تحﯾل الدعوى الﻰإ
المحكمةإالمختصة ،وحﯾث أن ﻫذا النص قد ورد مطلقاًإوالمطلق ﯾجري علﻰإاطالقه ،وحﯾث أن محكمةإاالستئناف
قد اﯾدت محكمةإالدرجةإاألولﻰإبقرارﻫاإالقاضيإبعدم اختصاصﻬا ،إواحالةإالدعوى الﻰإمحكمةإاستئناف ضرﯾبةإالدخل،
()56
فﯾكون قراراﻫاإواقعاإفيإمحلهإوموافقاإللقانون".

()51فوده ،عبد الكريم ( .)1998الدفوع والدفاعات ،دار املطبوعات الجامعية االسكندرية ،ص  .46إ
()52المغربي ،جعفر ( .)2005الحالة لعدم االختصاص في قانون أصول املحاكمات ،مجلة مؤته للبحوث والدراسات ،املجلد  20عدد 8
جامعة مؤته.
()53ﻫندي ،احمد ،مرجع سابق ،ص .492
()54الزعبي ،عوض .مرجع سابق ،ص -218ص 219إ
)(55الزعبي ،عوض .مرجع سابق ،ص .218
قرار تمﯾﯾز حقوق رقم  ،2004/3934تارﯾخإ ،2005/3/9منشورات مركز عدالة )56( .إ
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الراي الثاني :ﯾرى انهإالإﯾجوز الحالةإبﯾن ﻫذهإالجﻬات القضائﯾةإالمختلفة ،فالإﯾشمل قرار الحالةإفﯾماإلو
حكم بعدم االختصاص الوالئي أو الوظﯾفيإوﯾقتصر دور المحكمةإفيإمثل ﻫذهإالحالةإعلﻰإرد الدعوى دون الحالة،
وقد استندوا فيإذلك الﻰإالراجحإفيإقرارات محكمةإالتمﯾﯾز األردنﯾةإبخصوص ﻫذا الموضوع )57( ،حﯾث قضت محكمةإ
التمﯾﯾز األردنﯾة بان " :أن الحالةإبموجب احكام المادة ()112إمن قانون اصول المحاكمات املدنية ،تتم بﯾن المحاكم
المنصوص علﯾﻬاإفيإقانون تشكﯾل المحاكم النظامﯾةإفقط ،والتيإلﯾس من ضمنﻬاإسلطةإاألجورإ ،وبالتاليإفإن وضعإ
محكمةإالصلحإﯾدﻫاإعلﻰإالقضﯾةإوفصلﻬاإتم بشكل مخالف للقانونإ ،وبالتاليإفإن كافةإالجراءات الالحقةإقد تمت
()58
اﯾضاًإبشكل مخالف للقانونإ ،مماإﯾتعﯾن معهإنقض القرار محل الطعن الذي صدر مخالفاًإللقانون".
وذهبت اﯾضاًإبأنه " :إذا قررت محكمةإبداﯾةإحقوق العقبة ،اثناء اجراءات المحاكمةإاعالن عدم اختصاصﻬاإ
إواحالت الدعوى الﻰ إمحكمة إاستئناف قضاﯾا إضرﯾبة إالدخل للنظر فﯾﻬا ،علﻰ إاعتبار انﻬا إالمختصة إفﯾﻬا إوظﯾفﯾاً،
وباالستناد الﻰإاحكام المادة ()112إمن قانون اصول المحاكمات املدنية رقم ( 24إلسنةإ )1988وتعدﯾالته ،وحﯾث أن
الحالة إاستنادا الحكام المادة سالفة إاالشارة تنحصر في إالمحاكم المنصوص علﯾﻬا إفي إقانون تشكﯾل المحاكم
النظامﯾة ،وال إﯾجوز االستناد الﯾﻬا إفي إالحالة إالﻰ إمحكمة إخاصة إلم تشكل بموجب قانون المحاكم النظامﯾة إوانماإ
بموجب قانون خاص ،كما إﻫو الحال بالنسبة إلمحكمة إاستئناف قضاﯾا إضرﯾبة إالدخل ،التي إجرى تشكﯾلﻬا إاستنادا
ألحكام قانون ضرﯾبةإالدخل ،وبالتاليإالإتجوز الحالةإالﯾﻬاإمن قبل محكمةإبداﯾةإحقوق العقبةإاستنادا للمادة ()112إ
سالفة إالذكر ،وﻫذا ما إاستقر علﯾه إاالجتﻬاد القضائي (ونشﯾر بذلك الﻰ إتمﯾﯾز حقوق ( )2006/1899الصادر بتارﯾخإ
 2007/7/25إﻫﯾئةإعامة) ،وحﯾث أن محكمةإاستئناف قضاﯾاإضرﯾبةإالدخل نظرت الدعوى استنادا الﻰإقرار االحالةإ
إواصدرت حكماًإفاصالًإفيإالدعوى دون مراعاة عدم قانونﯾةإقر إار االحالةإاالمر الذي ﯾجعل من قرارﻫاإالمطعون فﯾهإ
مخالفاًإللقانون ومستوجباًإللنقض" )59(.إ
وقضت اﯾضاإبأنه" :إﯾعتبر القضاء الداريإ إجﻬةإقضائﯾةإمستقلةإعن القضاء المدني ،تُتبعإاجراءات اساسﯾةإ
امامﻬا ،مغاﯾرة تماماإلماإتُتبعإامام القضاء المدنيإوبذلك فان احالةإالدعوى من محكمةإبداﯾةإحقوق اربد ،الإتملك
قانونا أن تحﯾل الﻰإمحكمةإالعدل العلﯾا ،دعوى مدنﯾةإمقامةإلدﯾﻬا ،باالستناد لنص المادة  112إمن األصول المدنﯾة،
ماإدام أن محكمةإالعدل العلﯾاإلﯾست من المحاكم المنصوص علﯾﻬاإفيإقانون تشكﯾل المحاكم النظامﯾة" )60(.إ
وبناء على ماسبق فإن محكمة التمييز ،لم تجز االحالة حسب نص املادة  112اال على املحاكم النظامية،
التي نص عليها قانون تشكيل املحاكم النظامية ،والتي ليس من ضمنها املحاكم الخاصة أو املحاكم الدارية ،كون ﻫذه
االخﯾ إرة إجﻬة إقضائﯾة إمستقلة إعن القضاء المدني ،والجراءات المتبعة إامامه إمغاﯾرة تماماً إلإلجراءات المتبعة إامام
القضاء المدني .إ
الراي الثالث :ﯾرىإ أن االخذ بنظام الحالةإلعدم االختصاص ،ﯾجد مفعولهإفيإظل وحدة النظام القضائي،
ووإحدة الجراءات المتبعةإامام المحاكم علﻰإمختلف درجاتﻬا ،وﻫذا ماإقد ﯾتحقق فيإالقانون المصري مثال لوحدة
ي ،اماإالقانون األردني فاالمر فﯾهإمختلف اذ أن
النظام القضائيإوحصره فيإجﻬتيإالقضاء النظاميإوالقضاء الدار إ
الجﻬات القضائﯾةإمتعددة ،وتحكمﻬاإقوانﯾن اجرائﯾةإمتعددة ،والحالةإفيإمثل ﻫذهإالحالةإقد تؤدي الﻰإالتحاﯾل علﻰإ
القواعد الجرائﯾة؛ اماإالقانون المصري فقد نص علﻰإالحالةإحتﻰإفيإحالةإعدم االختصاص الوالئي ،حﯾث نصت
 .إالدبوبي ،مرجع سابق ص)57( 85
قرار محكمةإالتمﯾﯾز بصفتﻬاإالحقوقﯾةإرقم 2008/3285إ(ﻫﯾئةإخماسﯾة)إتارﯾخإ ،2009/7/2منشورات عدالة)58( .
قرار محكمةإالتمﯾﯾز األردنﯾإةإبصفتﻬاإالحقوقﯾةإرقم 2007/1290إ(ﻫﯾئةإخماسﯾة)إتارﯾخإ ،2007/9/12منشورات مركز عدالة)59( .
تمﯾﯾز حقوق رقم 2004/1689إتارﯾخإ ،2004/2/25منشورات عدالة )60(. .إ
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المادة ()110إمن قانون المرافعات المصريإ" :علﻰإالمحكمة إذا قضت بعدم اختصاصﻬا أن تامر باحالةإالدعوى بحالتﻬاإ
الﻰإالمحكمةإالمختصة ،ولو كان عدم االختصاص متعلقاًإبالوالﯾة."...
ويؤيد الباحث ما ذهب اليه الراي األو إل في ضرورة جواز االحالة بين الجهات القضائية على اختالف واليتها
وخصوصا املحاكم الدارية إواملحاكم املدنية ملا بينهما من اتصال وثيق وخاصة في تطبيق أصول املحاكمات املدنية
على مالم يرد فيه نص في قانون القضاء الداري سندا للمادة ( ) 41من قانون القضاء الداري علما بان قانون
القضاء الداريإ ،الينص على االحالة وبالتالي فإن املرجع في حالة عدم وجود النص هو قانون أصول املحاكمات
املدنية ،والذي نص في املادة ( ) 112منه على االحالة باالضافة إلى نص املادة ( ) 40من قانون القضاء الداري والتي
األحكام والقوانين التي يخضع لها القضاة النظاميين ،اضف إلى ذلك أن القضاء
اخضعت قضاة املحاكم الدارية إلى إ
املدني والداري يتبعان ملجلس قضائي واحد وعليه فإن القضاء الداري هو جزء ال يتجزاء من القضاء النظامي
األردني ،وال حجة في ذلك إلى عدم نص قانون تشكيل املحاكم النظامية على القضاء الداريإ.
ً
ايضا ،ﻫل تجوز الحالة إبﯾن القضاء والتحكﯾم؟ اي ﻫل ﯾجوز للمحكمة إذا قُدم لﻬا دفعإ
إ
وﯾثور التساؤلإ
بوجود شرط التحكﯾم أن تحكم بإحالتهإالﻰإالتحكﯾم حال قبولﻬاإلﻬذا الدفع؟ إ
بالرجوع الﻰإنص المادة  12إمن قانون التحكﯾم األردني التيإنصت علﻰإانه" :علﻰإالمحكمةإالتيإرفعإالﯾﻬاإنزاع
ﯾوجد بشأنهإاتفاق تحكﯾم ،أن تحكم برد الدعوىإ إذا دفعإالمدعﻰإعلﯾهإبذلك قبل الدخول في اساس الدعوى".
ﯾتضحإمن ﻫذا النص أن املشرع األردني اوجب علﻰإالمحكمة أن تقوم برد الدعوىإ إذا رفعإالﯾﻬاإنزاع ﯾوجد
بشأنهإاتفاق التحكﯾم قبل الدخول فيإاساس الدعوىإ ،اال أن ﻫذا النص لم ﯾبﯾن ما إذا كان سبب رد الدعوى عدم
قبول الدعوى؛ إالن الخصم عند تمسكهإباتفاق التحكﯾم إﯾنكر علﻰإخصمهإسلطةإااللتجاء الﻰإالقضاء ،أو أن سبب رد
الدعوى ﻫو عدم اختصاص المحكمة؛ الن الخصم عند تمسكهإباتفاق التحكﯾم ﯾنكر علﻰإالمحكمةإسماع الدعوى ألنﻬاإ
تخرج عن حدود والﯾتﻬا .إ
ويرىإ الباحث انه إوعلﻰ إالرغم من أن املشرع األردني لم ﯾنص صراحة إعلﻰ إالدفع إبعدم القبولإ ،ولم ﯾنظم
احكامه ،اال أن ﻫناك عدة اجتﻬادات قضائﯾةإلمحكمةإالتمﯾﯾز ا إالردنﯾةإتكﯾف الدفع بوجود شرط التحكيم بانه دفع
بعدم القبولإ ،وبناء على ذلك فانه ال احالة بين القضاء والتحكيم الن االحالة ال تكون اال عند الحكم بعدم
االختصاص.
ثالثا :الدفعإببطالن الئحة الدعوىإ :إ
ﯾعد البطالن من اﻫم الجزاءات االجرائﯾةإالتيإرتبﻬاإالقانون على مخالفةإالقواعد وا إالوضاع الشكلية الواجب
اتباعها عند مباشرة ﻫذه إالجراءات ،وذلك بﻬدف ضمان احترام تلك القواعد القانونية ،وحماﯾة إالحقوق
للمتاخصمين ،وكفالةإحسن سﯾر عملﯾةإالتقاضي ،حﯾث أن اوامر القانون ونواﻫﯾهإالإتتحقق الغاﯾةإمنﻬاإوتبقﻰإدون
فائدة عملﯾة ،ماإلم ﯾنص املشرع علﻰ جزاءات تتضمن احترامﻬاإوالتقﯾد بﻬا)61( ،لذى إفأنهإﯾتوجب التطرق الﻰإتعرﯾف
ى .إ
الدفع بالبطالن وشروطه إوالشروط الواجب توافرها بالئحة الدعو إ
 .1مفهوم الدفع بالبطالن وشروطه:
إأ -مفهوم الدفع بالبطالن :اصبح تعريف البطالن محل خالف فقهي واثيرت له تعريفات متعددة ومن اهمها،
بانه وصف للعمل االجرائي الذي اليتطابق مع نموذجه القانوني ويودي إلى عدم ترتيبه االثار فيما لو كان

()61الربابعة ،اسماء محمد احمد ( .)2011احكام الدفوع الشكلية وفقاالحكام املادتين 110و  109من قانون أصول املحاكمات املدنية،
ص .3
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قانونيا؛ فعنصرا البطالن هما العيب ملخالفة القانونإ ،وعدم ترتيب االثار القانونية بسبب ماشاب العمل من
عيب فلكل عمل نموذج عام منصوص عليه في القانونإ ،يتعين على الخصم وهو يتخذ هذا العمل أن يراعي
التطابق مع هذا النموذج القانوني حتى يكون عمله منتجا الثاره القانونيه )62(.إ
إب -شروط صحة الدفع بالبطالن .إ
 .1وجود نص قانونيإﯾقرر بطالن الجراء ،سواء نص علﯾهإصراحة أو ضمناً ،ومثال ذلك نص المادة ()1٦إمن
قانون اصول المحاكمات املدنية التيإنصت علﻰإانه" :ﯾترتب البطالن علﻰإعدم مراعاة مواعﯾد اجراءات التبلﯾﻎإ
وشروط المنصوص علﯾﻬاإفيإالمواد السابقةإ"حﯾث رتبت ﻫذهإالمادة البطالن علﻰإعدم مراعاة مواعﯾد التبلﯾﻎإ ٕوا
جراءاته .إ
 .2اذا ماإشاب الجراء عﯾب جوﻫري ترتب علﯾهإضرر للخصم حسب القانون األردني ،حﯾث تعذر علﻰإاملشرع األردني
مقدماً ،أن ﯾحصر حاالت البطالن ،لذلك وضع إمعﯾار العﯾب الجوﻫريإ ،وﻫوالعﯾب الذي ﯾفوت الغاﯾة إالتيإ
حددﻫا إالقانونإ ،كأن تُقدم الئحة إالدعوى دون توقﯾع إمن الخصم الﻰ إجانب معﯾار البطالن المنصوص علﯾهإ
ى خالﯾه من طلبات المدعي ،أو جاء الحكم خالﯾاإمن األسباب أو جاء
قانوناً ،ومثالﻬا إذا كانت الئحةإالدعو إ
منطوقهإمتناقضاً )63(.إ
وﯾتضح مما سبق أن املشرع األردني ،حاولإ أن ﯾخفف من حدة البطالن ،حﯾث اشترط بموجب المادة /24ا
من قانون اصول المحاكمات املدنية ،للحكم ببطالن الجراء الذي شابهإعﯾب جوﻫري حصول الضرر للخصم ،وفيإ
الفقرة الثانﯾةإمن المادة ذاتﻬاإقرر انهإالإﯾحكم بالبطالن رغم النص علﯾه إذا لم ﯾترتب علﻰإالجراء ضرر للخصم،
وبذلك تبنﻰإالمشرع األردني نظرﯾةإ"إالإبطالن بغﯾر ضرر" )64( .إ
إج -شروط الئحة الدعوى الدارية .تعتبر املطالبة القضائية اول عمل اجرائي موجه من املستدعي أو من يمثله إلى
ُ
املستدعى
املحكمة يقرر فيه وجود حق أو مركز قانوني تم االعتداء عليه ،مطالبا بحماية قضائية في مواجهة إ
ضده ،ولذلك البد من أن تترجم هذه املطالبة على شكل الئحة دعوى تتضمن العديد من الشروط والبيانات
التي نص عليها القانو إن ،إوالذي جاء املشرع الداري الذي اشترط أن تقدم الئحة الدعوى لدى املحكمة
ب) ،والتي جاء فيها" :يشترط في استدعاء الدعوى
الدارية مكتملة الشروط إوحسب نص املادة ( )9الفقرة ( إ
التي تقام لدى املحكمة الدارية ما يلي  .1:أن يكون مطبوعا بوضوح وعلى وجه واحد في كل ورقة  .2.أن
يتضمن اسم املستدعي كامال وصفته ومحل عمله وموطنه ،واسم املستدعى ضده وصفته بشكل واضح .3.
أن يدرج فيه موجز عن وقائع الدعوى ومضمون القرار املطعون فيه واسباب الطعن والطلبات التي يريدها
املستدعي من دعواه بصورة محددة " .إ
وعليه استقر القضاء الداري على رد الدعوى شك إال إذا خلت من اية بيانات جوهرية تتعلق بوقائع الدعوىإ
أو مضمون القرار املطعون فيه أو اسباب الطعن حيث قضت املحكمة الدارية العليا بالقولإ " :بان الئحة الدعوى
جاءت خالية من أن املستدعية لم تذكر وقائع الدعوى باملعنى املقصود باملادتين (/9ب )3/و(/30ب ) من قانون

()62هندي ،احمد ،املرجع السابق ،ص 507
()63الزعبي ،عوض .مرجع سابق ،ص .333إ
()64الزعبي ،عوض .مرجع سابق ،ص  ،333الزغول مرجع سابق ص 159
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القضاء الداري رقم  27لسنة  2014واكتفت بذكر االسباب فقط وبالرجوع إلى املادة (/9ب) واملادة
()65
(/30ب)..........وبناء على ما تقدم تقرر باالكثرية رد الطعن شكال".
 توقيع محامي استاذ على الئحة الدعوى وهذا ما نصت عليه املادة (/9ا) من قانون القضاء الداريإ" :يجب أنيكون استدعاء الدعوى موقعا من محام استاذ مارس املحاماة بهذه الصفة ملدة ال تقل عن خمس سنوات أو
عمل في وظيفة قضائية ملدة مماثلة قبل ممارسته للمحاماة إوال يجوز تمثيل الخصوم أمام املحكمة الدارية اال
بوساطة محامين تتوافر فيهم الشروط املنصوص عليها في البند ( )1من هذه الفقرة".
وعليه اشترط املشرع الداريإ أن تكون وكالة املحامي محددة بدعوى االلغاء ،وتمثيل املستدعي لدى املحكمة
املختصة ،وفي حال عدم صحة الوكالة أو تم تنظيم الوكالة بتاريخ سابق على صدور القرار تقض ي املحكمة بعدم
قبول الدعوىإ ،وتاكيدا على ذلك قضت املحكمة الدارية العليا على انه" :استقر االجتهاد على أن الخصوص املوكل به
واملتضمن الطعن في القرار الداري يجب أن يكون صادر بتاريخ سابق على تاريخ تنظيم الوكالة التي تقام بموجبها إوا إال
()66
فإن الدعوى تبدو مقدمة ممن اليملك حق تقديمها ".
وفي قانون أصول املحاكمات املدنية نظم املشرع األردني احكام البطالن في إالمواد ( )26 -24إمن قانون
اصول المحاكمات املدنية حﯾث نصت المادة ()24إعلﻰإانه" :ﯾكون الجراء باطالً إذا نص القانون علﻰإبطالنه أو إذا
شابهإعﯾب جوﻫري ترتب علﯾهإضرر للخصم ،والإﯾحكم بالبطالن رغم النص علﯾه إذا لم ﯾترتب علﻰإالجراء ضرر
للخصم".
ومن خالل قراءة هذه املاده يتضح لنا بان املشرع األردني اشترط لقبول الدفع بالبطالن اثبات الضرر الذي
()67
اصاب الخصم املتمسك بالدفع بالبطالن وان عدم اثبات الضرر يؤدي إلى عدم قبول الدفع.
 .2حاالت الدفع بالبطالن :يعتبر البطالن من اهم الجزاءات االجرائية ،حيث أن الدعوى الدارية تعتمد
اعتمادا كبيرا على إجراءات شكلية واجرائية يتعين على اطراف الدعوى اتباعها ،واال كانت الجراءات غير سليمة
ويترتب على ذلك ابطال الدعوىإ ،واالعمال الشكلية تتمثل في الجراءات التي يقوم عليها عند رفع الدعوى واثناء
سيرها وعند انتهائها ،وسوف نحاول في هذه الدراسة بيان اهم الجراءات الشكلية التي يدفع بها بالبطالن اثر تخلفها
ي ،من خالل نقتطين أساسيتين هما :الدفع ببطالن الجراءات السابقة
وسوف نستعرض ذلك في مجال القضاء الدار إ
ى .إ
ى ،والدفع ببطالن الجراءات اثناء سير الدعو إ
لسير الدعو إ
إد -الشروط السابقة لسير الدعوىإ .إ
 -1التظلم الداري الوجوبي :ه إو أن يتقدم صاحب الشان إلى الجهة الدارية مصدرة القرار الداري كتابة بطلب
سحب أو الغاء القرار الداري الذي اصدرته لعدم مشروعيته )68( .هذا وقد نص قانون القضاء الداري على
ذلك في املادة (/8د ،ه) " .1 ........إذا نص التشريع على وجوب التظلم من القرار الداري فال يجوز الطعن في
القر إار أمام املحكمة الدارية اال بعد إجراء هذا التظلم ،ويكون القرار الصادر بنتيجة التظلم خاضعا للطعن
أمام هذه املحكمة  .2.في حال رفض الجهة املختصة اتخاذ القر إار أو امتناعها عن ذلك تبدأ مدة الطعن بعد

()66قرار املحكمة الدارية العليا رقم ( )2015/235لسنة 2016جلسة  /2015/10/28مجلة نقابة املحاميين  3 ،2 ،1ص 377إ
()67سابق ،العيد ( )2008الدفوع الشكلية واملوضوعية والدفع بعدم القبو إل ،بسكرة الجزائر دارالهدى للنشر والتوزيع ،ص 67إ
( )68القبيالت حمدي سليمان ( .)2012الطبيعة القانونية للتظلم الداري وفقا الحكام نظام الخدمة األردني رقم  30لسنة  2007دراسة
مقارنة بحث منشورإ في مجلة الحقوق الكويت العدد الرابع السنة  36ص  .595إ
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انقضاء ثالثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تقديم املستدعي طلبا خطيا لتلك الجهة لتتخذ ذلك القرار" .وعليه
إذا لم يقم بالتظلم خالل املدة التي حددها القانون فانه يترتب على ذلك عدم قبول الدعوى.
ي :هو من صنع القضاء الفرنس ي اي ال يستند إلى نص تشريعي ويعني ،حتى تكون
 -2انتفاء طريق الطعن املواز إ
دعوى االلغاء مقبولة أمام القضاء الداري فانه يستوجب أن اليكون القانون قد نظم طريقا اخر للطعن في
القرار الداري غير طريق االلغاء ،ويشترط لقيام دفع الدعوى املوازية هو )69( :إ
إأ -ان يكون الطرق املوازي هو دعوى قضائية حقيقية.
إب -ان يكون الطعن املقابل مجديا وفعاال .إ
إج -ان يكون الطريق املوازي دعوى وليس دفعا .إ
ا إال أن هذا النوع من الدفوع (طريق الطعن املوازي) ال يمكن تصوره أمام القضاء الداري األردني كون
اختصاصات املحكمة الدارية جاءت على سبيل الحصر .إ
 -3ميعاد الطعن :ذهب املشرع الداري األردني في املادة( / 8ا ) من قانون القضاء الداريإ إلى انه...." :ا .مع مراعاة
ما ورد في اي قانون اخر إوأحكام الفقرتين (ج) و(د) من هذه املادة ،تقام الدعوى لدى املحكمة الدارية
باستدعاء يقدم اليها خالل ستين يوما من اليوم التالي لتاريخ تبليﻎ القرار الداري املشكو منه للمستدعي ،أو
نشره في الجريدة الرسمية ،أو باي وسيلة اخرى بما في ذلك الوسائل االلكترونية ،إذا كان التشريع ينص على
العمل بالقرار الداري من ذلك التاريخ أو يقض ي بتبليغه لذوي الشان بتلك الطريقة .إ
 يعتبر في حكم التبليﻎ علم الطاعن بالقرار املطع إون فيه علما يقينيا . في حال رفض الجهة املختصة اتخاذ القر إار أو امتناعها عن ذلك تبدأ مدة الطعن بعد انقضاء ثالثين يوما مناليوم التالي لتاريخ تقديم املستدعي طلبا خطيا لتلك الجهة لتتخذ ذلك القرار .
 تقبل دعوى الطعن في القرارات الدارية املنعدمة في اي وقت دون التقيد بميعاد ويعتبر ميعاد الطعن من النظام العام وبالتالي فانه يجوز للمحكمة أن تثير هذا الدفع من تلقاء نفسها حتىولو لم يتعرض له الخصوم ويترتب على رفع الدعوى بعد امليعاد الحكم بعدم قبول الدعوى وتجدر االشارة
بان هناك حاالت يترتب عليها وقف سريان ميعاد الطعن تم ذكرها بالفقرة (/8ز):
 يوقف ميعاد الطعن املنصوص عليه في هذه املادة في اي من الحاالت التالي:القوة القاهرة.
ى إلى محكمة غير مختصة شريطة أن ترفع هذه الدعوى خالل ميعاد الطعن.
رفع الدعو إ
تقديم طلب تاجيل الرسوم شريطة أن يقدم هذا الطلب خالل ميعاد الطعن".
وفي هذا املجال ذهبت املحكمة الدارية العليا بقرارها رقم  2017/130تاريخ  ..." :2017 /5/23وحيث أن
النظام محل الطعن نشر بتاريخ  2016/8/16وقدمت الدعوى بتاريخ  2016/ 10/16الذي صادف يوم احد وان مدة
الطعن تنتهي بتاريخ  2016/10/14الذي صادف يوم جمعه وتاريخ  2016/10/15صادف يوم سبت وهما يوما عطلة
فإن التاريخ يمتد إلى اول يوم دوام وهو  2016/10/16مما يجعل ذلك أن الدعوى مقدمة ضمن املدة القانونية

()69الطماويإ ،سليمان محمد ،القضاء الداري – قضاء االلغاء ص  .670 -669إ
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املمنوحة للجهة الطاعنة وخالل الستين يوما وفقا إألحكام املادة /8ا من قامون القضاء الداري عليه فإن هذا الدفع
غير وارد وتعين رده" )70(.إ
ب .الشروط الواجبة اثناء سير الدعوى.
 -1اهلية الخصوم .أن االهلية للتقاض ي مسالة ذات أهمية ،يترتب على تخلفها بطالن إجراءات الدعوىإ؛ لتعلقها
بالنظام العام ،ويجوز للخصم الدفع بالبطالن لعدم توفرها ،وكذلك املحكمة من تلقاء نفسها وفي اي مرحلة
كانت عليها الدعوىإ ،بل وي إودإي تغير االهلية اثناء سير الدعوىإ إلى انقطاع الدعوىإ ،وعليه فإن االهليه ليست
ً
اهال ملباشرة
ى ،وانما هي شرط لصحتها ،فاذا باشر من له مصلحة وصفة ،لكن ليس إ
شرطا لقبول الدعو إ
ى ،كانت دعواه مقبولة ،لكن إجراءات الخصومة باطلة إوأحكام االهلية في القانون الداري التختلف عن
الدعو إ
()71
القانون املدني ،حيث يتمتع باهلية االدعاء كل شخص يتمتع باهلية التعاقد وكذلك الشخص املعنوي الذي
يجب أن يكون قائما من الناحية املعنوية .إ
 -2استيفاء الرسوم القضائية .اشترط املشرع الداري استيفاء الرسوم القضائية الخاصة بالدعاوي الدارية
املنصوص عليها في نظام رسوم املحاكم )72( ،ورتب على عدم دفع رسوم الدعوى الدارية كاملة ،رد الدعوى
شكال )73( .إ
ا
رابعا .الدفع ببطالن الﺗبلﯾﻎ أو الحضور.
ً
ً
صريحا ،يبين فيه إجراءات اعالن الئحة الدعوى ومرفقاتها
إ
لم تتضمن نصوص قانون القضاء الداري إ
نصا
للمستدعى ضدهم إذا كانوا من غير
أكثر من واحد ويكتفي بتبليﻎ نسخة واحدة ُإ
للمستدعى ضده أو ضدهم إذا كانوا إ
ُإ
اشخاص الدارة العامة والذي ينوب عنهم محام واحد ،اما اشخاص الدارة العامة فانه يمثلهم رئيس النيابة العامة
ً
يترتب على ايداع استدعاء الدعوى لدى املحكمة الدارية بكامل
خطيا من مساعديه ،وبما انه إ
إ
الدارية ،أو من يفوضه
ً
ُ
املستدعى ضده .وبما انه اليوجد نصوص في القانون الداري تنظم عملية
اما عليها تبليﻎ إ
محتوياتها ومرفقاتها ،كان لز إ
التبليﻎ ،فإن املشرع الداري وحسب املادة ( )41قد اعادنا إلى قانون أصول املحاكمات املدنية التي نظمت التبليﻎ في
املواد ( )16 -4منه ،لكن بما اننا نتكلم عن الدفوع فهنا سنقصر دراستنا على الدفع ببطالن ورقة التبليﻎ وشروط
التصحيح .إ
 .1مفهوم الدفعإببطالن ورإقةإالتبلﯾﻎ :ﯾمكن تعرﯾف الدفعإببطالن اوراق تبلﯾﻎإالدعوى بانهإالتمسك ببطالن اعالن
صحﯾفة إالدعوىإ أو ورإقة إمن اورإاق التكليف إبالحضورإ ،لعدم مراعاة ا إالوضاع التي إنص علﯾﻬا إالقانون فيإ
()74
تحرﯾرﻫا ،أو فﯾماإﯾجب أن تشتمل علﯾهإمن بﯾانات جوﻫرﯾة أو كﯾفﯾةإاعالنﻬا.
وبما أن املشرع األردني نص علﻰإالدفعإبالبطالن فجعلهإفيإاوراق تبلﯾﻎإالدعوىإ ،فإنهإفيإالمادة ()2 /110إ
عالجإاألحكام الخاصةإبﻬذا الدفع ،حﯾث نصت ﻫذهإالمادة علﻰ" :بطالن تبلﯾﻎإالئحةإالدعوى ومذكرات الدعوى الناشئةإ

)(70قرار محكمة العدل العليا رقم  2017/130تاريخ2017 /5 /23مجلة نقابة املحاميين ص  3إ
()71انظر املادة  116من القانون املدني رقم  43لسنة 1976وتعديالته إ
()72انظر املادة  24من جدول رسوم املحاكم لسنة 2008
()73انظر املادة / 38د من قانون القضاء الداري رقم  27لسنة  2014إ
()74ﻫندي ،احمد مرجع سابق ،ص .508
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عن عﯾب فيإالتبلﯾﻎ أو اجراءاته ،أو فيإتارﯾخإالجلسة ،ﯾزول بحضور المطلوب تبلﯾغهإفيإالجلسةإالمحددة ،أو بإﯾداع
مذكرة بدفاعه" .إ
وعلﯾه إفإنه إﯾنبغي إالتطرق الﻰإحاالت البطالن في إو إرقة إالتبلﯾﻎ ،ومن ثم الﻰ إشروط تصحﯾح إﻫذا البطالن
بالحضور فيإالقانون األردني إ
 .2حاالت البطالن فيإورإقةإالتبلﯾﻎ .تتجلى حاالت البطالن فيإورإقةإالتبلﯾﻎإبماإﯾلي:
إأ -العﯾب فيإالتبلﯾﻎ :ﻫو مخالفةإخاصةإبالتبلﯾﻎإمنﻬا ،مخالفةإالنصوص الخاصةإبا إالوقات التيإﯾجوز فﯾﻬاإالتبلﯾﻎ،
كأن ﯾتم التبلﯾﻎإقبل الساعةإالسابعةإصباحاً أو بعد السابعةإمسا ًإء أو فيإيوم عطلة رسمﯾة ،أو العﯾب الناشﺊإ
()75
عن البﯾان الخاص بالمطلوب تبلﯾغه ،كما إذا وقعإخطأإفيإاسمه أو مﻬنته.
إب -العﯾب فيإاجراءات التبلﯾﻎ :وﻫو مخالفةإالنصوص الخاصةإبإجراءات التبلﯾﻎ ،ومثالﻬا إذا سُلمت ورإقةإالتبلﯾﻎإ
الﻰإشخص ممن الإﯾجوز تسلﯾم الصورة الﯾه ،أو سُلمت الحد اقارب المطلوب تبلﯾغهإدونإ أن ﯾذكر المحضر انهإ
من الساكنﯾن معه ،أو سُلمت فيإموطن اعمال المطلوب تبلﯾغه ،فيإحﯾن كان ﯾجب تسلﯾمﻬاإلهإشخصﯾاً ،أو
سُلمت فيإالموطن المختار فيإحﯾن كان ﯾتعﯾن تسلﯾمﻬاإفيإالموطن األصلي ،أو إذا سُلمت الصورة للمطلوب
تبلﯾغهإفيإغﯾر موطنه ،ولم ﯾتثبت المحضر من شخصﯾته )76(.إ
إج -العﯾب فيإتارﯾخإتبلﯾﻎإالجلسة :ومثاله أن ﯾخطﺊإالمحضر فيإتارﯾخإالجلسة )77(.إ
 .3شروط تصحﯾحإالبطالن فيإورإقةإتبلﯾﻎإالدعوىإ .لتصحﯾحإالبطالن فيإورإقةإتبلﯾﻎإالدعوىإ ،البد من توافر الشروط
التالﯾة:
إأ -ان يتعلق البطالن بالئحةإتبلﯾﻎإالدعوىإ ،ومذكرات الدعوىإ ،فالبطالن الذي ﯾصححهإالحضورإ ،ﻫو الذي ﯾقعإ
فيإالئحةإدعوىإ ،أو الئحةإافتتاح الدعوىإ ،أو الئحةإاالستئناف ،أو الئحةإااللتماس ،أو فيإاعالنﻬا ،أو فيإورإقةإ
من اوراق التكليف )78( .والإﯾشمل النص اوراق المرافعات األخرى التيإالإتتضمن الحضور.
إب -ان ﯾحضر الشخص المطلوب تبلﯾغهإبناء علﻰإالورإقةإالباطلةإالجلسةإالمحددة ،أو أن ﯾقدم مذكرة بدفاعهإردا
علﯾﻬا.
إج -ان ﯾكون البطالن ناشئاًإعن عﯾب فيإالتبلﯾﻎ أو اجراءاته أو فيإتارﯾخإالجلسة.
وهذهإﻫيإالحاالت الثالث التيإﯾجوز تصحﯾحإالبطالن فﯾﻬاإبالحضورإ ،حﯾث جاءت علﻰإسبﯾل الحصر ،وقد
راى املشرع أن حضور المطلوب تبلﯾغهإفيإﻫذهإالحاالت الثالث تحقق الغاﯾةإمن التبلﯾﻎإعلﻰإالرغم مماإشابهإمن عﯾب،
فمثالً إحضور المطلوب تبلﯾغه إﯾصحح إعﯾب التبلﯾﻎ إالناشﺊ إعن مخالفة إالنصوص الخاصة إباألوقات ،وكذلك العﯾب
الناشﺊإعن تسلم إصورة التبلﯾﻎ ،واماإحضور المطلوب تبلﯾغهإدونإ أن ﯾتسلم اي تبلﯾﻎإفﻬو غﯾر كافي ألن من المسلم به
أن المطلوب تبلﯾغه ،إذا حضر ومعهإورإقةإالتبلﯾﻎ ،ﯾنقصﻬاإامضاء المحضر ،أو موضوع الطلب أو اسانﯾدهإعلﻰإسبﯾل
المثال ،فإن ﻫذا الحضور الإﯾصححإالبطالن ،وكذلك إذا لم ﯾكن قد استلم ورإقةإالتبلﯾﻎإاصال ،فان حضورإهإومن باب
اولﻰإالإﯾصححإالبطالن؛ ألنهإلم ﯾتم بناء علﻰإالتبلﯾﻎإالمعﯾب ،اذ الإتعد الغاﯾةإمن التبلﯾﻎإقد تحققت اال إذا حضر بناء
علﯾه ،واﯾضاً إحضور المدعﻰإعلﯾهإمن تلقاء نفسهإدون اي تبلﯾﻎإكتابي أو تبلﯾﻎإشفوي دون تسلﯾم و إرقةإالتبلﯾﻎ أو بناء
()75الصغﯾر ،عبدهلل احمد املفلح ( ،.)2007بطالن العمل الجرائي في أصول املحاكمات املدنية ،اطروحة دكتوراة ،جامعة عمان
العربية ،ص .251إ
()76القضاه ،مرجع سابق ،ص.272
()77الصغﯾر ،عبد اهللا ،مرجع سابق ،ص  .252إ
()78الملﯾجي .)2007( ،التعلﯾق علﻰإقانون المرافعات ،2007 ،ص  1075إ
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علﻰإتبلﯾﻎإاخر غﯾر التبلﯾﻎإالمدعﻰإببطالنهإسواء كان صحﯾحاًإام باطالً ،فإن ﻫذا الحضور بمجردهإالإﯾصححإالتبلﯾﻎإوان
صححإالحضور بطالن التبلﯾﻎإالثاني )79(.إ
ى ،وقبلت المحكمةإالدفع ،زال
وتجدر االشارة الﻰإانه إذا دفعإالمطلوب تبلﯾغهإببطالن اوراق تبلﯾغهإالدعو إ
كل اثر للورإقة ،واعتبرت كأن لم تكن ،كما إتزول جمﯾع إالجراءات الالحقة إعلﯾﻬا ،علﻰ أن ذلك ال إﯾمنع إمن تجدﯾد
الدعوى بإجراءات جدﯾدة ،ماإلم ﯾكن الحق بﻬذا الدفعإقد سقط لسبب من اسباب السقوط كالتقادم مثال )80(.إ
خالصةإالقولإ :أن الدفعإببطالن اوراق تبلﯾﻎإالدعوى ﻫو دفعإشكلي غﯾر متعلق بالنظام العام ،وﻫذا متفق
علﯾهإتشرﯾعاًإوفقﻬاًإوقضا ًإء ،وانه إذا دفعإالمطلوب تبلﯾغهإببطالن اوراق تبلﯾغهإالدعوىإ ،وقبلت المحكمةإالدفع ،زال
كل اثر للورإقة ،واعتبرت كأن لم تكن ،كماإتزول جمﯾعإالجراءات الالحقةإعلﯾﻬا ،اال أن بطالن تبلﯾﻎإالئحةإالدعوى
ومذكرات الدعوى الناشئةإعن عﯾب فيإالتبلﯾﻎ أو اجراءاته أو فيإتارﯾخإالجلسة ،ﯾزول بحضور المطلوب تبلﯾغهإفيإ
الجلسةإالمحددة ،أو بإﯾداع مذكرة بدفاعه.

الخاﺗمة.
وبعد أن انتهينا من دراسة الدفوع القانونية في الدعوى الدارية بفضل هللا وحمده توصلنا إلى مجموعة من
النتائج والتوصيات وكانت كمايلي :إ
خالصة بأهم النتائج
 .1تبنى الدعاوي الدارية على ركيزتين أساسيتين هما الطلبات والدفوع حيث تعتبران من البيانات الجوهرية التي
تتضمنها لوائح الدعوى الدارية والتي بدونهما اليمكن تصور وجود الدعوى الدارية .إ
 .2يحتوي موضوع الدفوع تفصيالت كثيرة ،وتشعبات ليس من السهولة االحاطة بها ،اال اننا حاولنا في هذه الدراسة
أن نسلط الضوء على اهم الدفوع القانونية الشكلية ،التي يتم تناولها في الدعاوي الدارية ،والتي ال شك بانها
تنفرد ببعض االختالفات عن الدعاوي املدنية.
 .3تم االعتماد على مانظمه قانون القضاء الداري األردني؛ وذلك لعدم وج إود قانون اجرائي مفصل في القضاء
الداري واالحالة دائما على قانون أصول املحاكمات املدنية بالرغم من الطبيعة الخاصة للقضاء الداريإ.
 .4بيان اوجه الشبه واالختالف بين انواع الدفوع القانونية املختلفة والتفريق بينها ،على الرغم من عدم وجود معيار
قانوني واضح يبين طبيعة كل دفع.
 .5في حالة الدفع بعدم االختصاص ،تم التركيز على نوع واحد من انواع االختصاص وهو االختصاص الوظيفي،
حيث بين قانون القضاء الداري االختصاصات على سبيل الحصر ،وبالتالي فانه اليتصور دفعا بعدم االختصاص
باستثناء االختصاص الوظيفي.
 .6تم التعرض إلى الدفع بميعاد الطعن والتي تم توضيحها خالل الدفوع الشكلية بالرغم من أن هناك تشريعات
تعتبرها دفعا بعدم القبو إل.
 .7لم يتعرض قانون القضاء الداري للدفع ببطالن التبليﻎ أو الدفع باالحالة وبالتالي تم بيانها من خالل قانون
أصول املحاكمات املدنية.

77ابو الوفا ،مرجع سابق ،ص  -144ص.152
80القضاه ،مرجع سابق ،ص  273إ
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 .8تم التركيز خالل الدراسة على الدفوع الشكلية ملا لها من أهمية وخاصة من خالل الرجوع إلى أحكام القضاء
والتي غالباما يتم التعرض فيها لإلجراءات وما ترتبه بعض االخطاء الشكلية من ضياع للحقوق وبالتالي تاخير في
التقاض ي.

التوصيات واملقترحات.
.1
.2
.3
.4
.5
.6

اعادة تنظيم الدفوع الدارية في نظرية عامة تنظم أحكام وقواعد هذه الدفوع وتميزها عن الدفوع في الدعاوي
املدنية وبما يتناسب مع طبيعةالقضاء الداريإ .إ
دعوة املشرع لسن قانون لجراءات التقاض ي الدارية ملا لذلك من أهمية في مجال سير الدعاوي الدارية
واملحافظة على املراكز القانونية بما يتالئم مع طبيعة القضاء الداريإ.
دعوة املشرع بالنص صراحة على الدفوع الشكلية املتعلقة بإجراءات الدعوى في قانون القضاء الداريإ ،دون
االحالة إلى قانون أصول املحاكمات املدنية ملا للقضاء الداري من طبيعة خاصة.
تحديد الدفوع املتعلقة بالنظام العام واالخرى غير املتعلقة فيه والتاكيد على توقيتات ابداء الدفوع.
اوص ي املشرع بالنص صراحة على السماح باالحالة بين القضاء الداري والقضاء املدني وتنظيم أحكام االحالة
بينهما وذلك ملا فيها من تيسير على الخصوم وقتصاد في الوقت والجهد.
اوص ي املشرع بان يضمن قانون القضاء الداري الدفع ببطالن التبليﻎ .إ

املصادر واملراجع.
-

ابن منظور – لسان العرب ،املجلد الثامن ،دار بيروت للطباعة والنشر .إ
ابو الوفا ،احمد ،بدون تاريخ نشر ،نظرية الدفوع في قانون املرافعات ،ط  ،8منشاة املعارف ،االسكندرية .إ
الدبوبي ،عاصم سلمان 2008 ،الدفع بعدم االختصاص في قانون أصول املحاكمات األردني رسالة ماجستير األردنية.
الصغﯾر ،عبدهلل احمد ،2007 ،بطالن العمل الجرائيإفي أصول املحاكمات املدنية ،اطروحة دكتوراة ،جامعة عمان
العربية .إ
المغربي ،جعفر  ،200٥الحالة إلعدم االختصاص في قانون أصول املحاكمات ،مجلة مؤته للبحوث والدراسات،
املجلد 20عدد  8جامعة مؤته1.
الملﯾجي 1992 ،االختصاص القيمي والنوعي للمحاكم ،دار النهضة العربية مصر.
الملﯾجي ،احمد  .2007التعلﯾق علﻰإقانون المرافعات ،املركز القومي لالصدارات القانونية القاهرة. 1
خضر ،طارق فتح هللا ( )1997دعوى االلغاء ،بدون دار نشر.
خطاب ،ضياء شيت ،نظرية الدفوع أمام القضاء ،مجلة ديوان التدوين القانوني العدد  2لسنة 1962م.
خليفه ،عبد العزيز عبد املنعم ،2008 ،الدفوع الدارية في دعوى االلغاء والدعاوي التاديبيه واملستعجله ،ط ،1
املركز القومي لالصدارات القانونيه ،مصر.
الدليمي ،صعب ناجي 2010 ،الدفوع الشكلية أمام القضاء الداريإ ،املوسسة الحديثة للكتاب.
ذياب ،زياد صبحي علي ،1994 ،الدفوع الشكلية في الفقه االسالمي والقانون.
راغب ،وجدي .2001مبادئ القضاء املدني ،ط ،3دار النهضة العربية القاهرة.
وفقاألحكام املادتين 110و  109من قانون أصول
إ
الربابعة ،اسماء محمد احمد  2011أحكام الدفوع الشكلية
املحاكمات املدنية
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-

الزعبي ،خالد سماره ،1996 ،إجراءات قضاء االلغاء أمام محكمة العدل العليا ،املجلد2.مؤته للبحوث والدراسات.
الزعبي ،عوض احمد  ،2013الوجيز في قانون أصول املحاكمات املدنية األردني ،ط 3اثراء للتوزيع والنشر عمان
الزغولإ ،باسم محمد ،2000 .نظرية الدفوع بين الواقع والتطبيق ط ،1مكتبة اليقظة للنشر والتوزيع عمان ،رسالة
ماجستير الجامعة األردنية .إ
سابق العيد ،2008 ،الدفوع الشكلية واملوضوعية والدفع بعدم القبولإ ،بسكرة الجزائر دارالهدى للنشر والتوزيع
شوشاريإ ،صالح الدين محمد ،2010 ،شرح قانون أصول املحاكمات املدنية.
الطماويإ ،سليمان محمد ،القضاء الداري – قضاء االلغاء.
الظاهر ،خالد خليل ،القانون الداري – دراسة مقارنة ،الكتاب الثاني ،الطبعة األولى ،دار السيرة للنشر ،عمان
عبد التواب ،معوض ،1995 ،الوسيط في قضاء االمور املستعجلة وقضاء التنفيذ ،ط ،3منشاة دار املعارف
االسكندرية.
العبودي ،عباس ،2007 ،شرح أحكام قانون أصول املحاكمات املدنية ،دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان.
العلوان ،سعود منور ( .)2014دور القاض ي الداري في اثبات عدم مشروعية القرار الطعين ،دكتوراه جامعة عمان
العربية.
عمر ،نبيل اسماعيل  ،2011الوسيط ي قانونإ املرافعات املدنية والتجارة دار الجامعة الجديدة ،االسكندرية مصر.
الغوثي بن ملحة .2001القانون القضائي الجزائريإ ،الطبعة الثانية ،الديوان الوطني لالشغال التربوية ،الجزائر.
القبيالت حمدي سليمان ،2012 ،الطبيعة القانونية للتظلم الداري وفقا إألحكام نظام الخدمة األردني رقم  30لسنة
 2007دراسة مقارنة بحث منشور في مجلة الحقوق الكويت العدد الرابع.
القضاه ،مفلح عواد ،2008 ،أصول املحاكمات املدنية ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان.
الكردي ،رائد علي ،2010 ،الدفوع الشكلية بين الشريعة وأصول املحاكمات املدنية ،ط ،1مركز الكتاب االكاديمي،
عمان ،اطروحة دكتوراة الجامعة األردنية.
النداويإ ،ادهم وهيب ،شرح قانون املرافعات املدنية 1988 ،بدون دار نشر.
هندي ،احمد ،2000 ،أصول قانون املرافعات املدنية والتجارية ،دار الجامعة الجديدة للنشر ،االسكندرية ،مصر.

ثانيا :القوانين والقرارات اإلدارية
واألحكام القضائية ملحكمة التميز األردنية.برنامج عدالة .إ
 االجتهادات إ أحكام املحكمة الدارية العليا ،مجلة نقابة املحامين .إ أحكام محكمة العدل العليا األردنية ،مجلة نقابة املحاميين. الدستور األردني لسنة 1952وتعديالته .إ قانون أصول املحاكمات األردنية رقم  24لسنة 1988وتعديالته واملعدل رقم  31لسنة .2017 قانون القضاء الداري األردني رقم 27لسنة .2014 -القانون املدني األردني رقم  43لسنة .1976
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